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DOA-ZP-III.271.17.2018 

Wszyscy Wykonawcy ubiegaj ący si ę  
o udzielenie zamówienia 
 

  Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 zgodnie  
z § 16 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz 
prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy  
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w postępowaniu 
na  „obsługę logistyczną wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych  
w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi”  dokonuje nast ępujących zmian: 

1) Załącznika nr 2 do OIWZ – Formularz ofertowy: 

Jednolity tekst Załącznika Nr 2 do OIWZ – Formularz ofertowy, zamieszczony jest na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

 
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-euro/ 

2) Pkt . 10.4.1 OIWZ: 

Pod tabelą dodaje się opis: 

„Wskazane powy żej ceny nie stanowi ą warto ści umowy, słu żą jedynie do wyboru 
oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami ocen y ofert (pkt. 10 OIWZ). Zgodnie 
z § 8 ust 1 wzoru umowy (zał ącznik nr 8 do OIWZ) „Warto ść umowy została 
okre ślona na podstawie wysoko ści wydatków planowanych w bud żecie 
Zamawiaj ącego na realizacj ę przedmiotu Umowy (…)” 
Uwaga: 

• W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże prowizji wyrażonej z PLN lub wskaże 
prowizję o wartości 0,00 PLN (kolumna nr 4) dla każdej z pozycji tabeli (pozycja 1-15) 
lub wpisze więcej niż jedną prowizję w jednej pozycji, w kryterium oceny  
„Cena prowizji brutto za usługi realizowane w ramach zamówienia”, Zamawiający 
uzna, że oferta jest niezgodna z treścią OIWZ i zostanie odrzucona. 

• Wskazana w kolumnie nr 4 tabeli prowizja nie może wynosić 0,00 PLN.” 
 

Ponadto, Zamawiaj ący informuje, i ż zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofer t. 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
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