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Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

GMINA mmo OOLUB—nonnzm
„

. Golub-Dobrzyń, dnia 05. 1 2.2022 r.
111.le iDOG-leda 25. 87-4OOGolu
tel. 5668354100013Jax566835415
REGON.871118588 NP5030054345

Znak sprawy: WO.271.3.2022

ZMIANA TREŚCI-ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Golubia-Dob-

rzynia o wartości przekraczającej kwotę 50 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty

130 000 złotych którego przedmiotem jest zadanie pn.. „ Cyjrowa Gmina” _ Dostawa
oprogramowania dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Zamawiający informuje, że w Zapytaniu ofertowym z dnia 28.11.2022 r. dodaje się punkt

„XI Podstawy wykluczenia” o następującej treści:
›

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z oko-

liczności wskazanych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie przeciwdziałania Wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-

czeństwa narodowego tj..

]. .Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządze-
niu 7.65/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na. listę na podstawie decyzji w spra-
wie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu

_

ustawy z dnia ] marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy orazjinansowaniu terrory-
zmu'(Dz. U. 'z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w roz-
porządzeniu 765/2006 irozporządzeniu 269/20] 4 albo wpisana na listę lub będąca takim be-

— neficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zastała wpisana na listę na podstaWie

decyzji w spraWie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa

W art. 1 pkt 3;



3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominującą w rozumieniu art. 3 ust.

1 pkt 3 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 21 7, 2105

i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i roz-

porządzeniu 269/20]4 albo wpisany na listę lub będący takąjednostkq dominującą od dnia 24

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie” wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; ”i

W związku z powyższym zmianie ulegną także załączniki nr 2 oraz *3, tj. formularz ofertowy

oraz projekt umowy. Załączniki 0 zmienionej treści stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający, Gmina Miasto Golub -— Dobrzyń, przedłuża termin na składanie ofert w postę-

powaniu na realizację zadania pn. „ Cyj90wa Gmina ” — Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta

Golubia-Dobrzynia ” do dnia 09.14.2022 r. d_ogodz. 10:00.

Tym samym otwarcie ofert naStąpi 09.12.2022 r. o godz. 10:10.

Oferty w postaci pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej ko-

percie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszal-

ność, zaadresowanejzi

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

oraz Oznaczona:
'

Oferta na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” ~ Dostawa oprogramowania
' dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

NIE OTWIERAÓ PRZED 09.12.2022, GODZ. 10:00 .
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