
   

 

 

 

Bydgoszcz, 09.02.2018r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

JAKUB SPŁOCHARSKI - QTI JAKUB SPŁOCHARSKI 

Kurpińskiego 12/5a,  

85-096 Bydgoszcz 

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANINA OFERTOWEGO NR 1/2018 

1. Do zapytania ofertowego nr 1/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

W zapytaniu ofertowym było: 

Niezbędne elementy oferty  Datę sporządzenia oferty  

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer 

NIP 

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy  

Podpis wykonawcy  

Wypełniony i podpisany formularz oferty 

stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

wraz z załącznikami: CV– dokumentujące 

spełnienie wymagań stawianych Kandydatom, 

określonych w części „Warunki udziału w 

postępowaniu”  

oraz kserokopie dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie, doświadczenie i 

kwalifikacje oraz wykaz publikacji jeśli dotyczy.  

W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula 

Wyrażam zgodę na  

przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do  

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 

Dz.U. z 2014r.,  

poz.1182 ze zm.). Oświadczenie o zachowaniu 

poufności (w przypadku zakwalifikowania do 

udziału w rozmowie kwalifikacyjnej)  

Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 

2 do zapytania ofertowego.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i 

wariantowych.  

  

          



       Wprowadza się zmianę na: 

Niezbędne elementy oferty  Datę sporządzenia oferty  

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu  

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy  

Podpis wykonawcy  

Wypełniony i podpisany formularz oferty 

stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

wraz z załącznikami: CV– dokumentujące 

spełnienie wymagań stawianych Kandydatom, 

określonych w części „Warunki udziału w 

postępowaniu”  

oraz kserokopie dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie, doświadczenie i 

kwalifikacje oraz wykaz publikacji jeśli dotyczy.  

W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula 

Wyrażam zgodę na  

przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do  

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 

Dz.U. z 2014r.,  

poz.1182 ze zm.). Oświadczenie o zachowaniu 

poufności (w przypadku zakwalifikowania do 

udziału w rozmowie kwalifikacyjnej)  

Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 

2 do zapytania ofertowego.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i 

wariantowych.  

          

2. Do sprostowania załączono nowy załącznik Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1 

– Programista ze zmienionymi logotypami. 

3. Do sprostowania załączono brakujący załącznik  nr 2 Oświadczenie o braku powiązań            

osobowych i kapitałowych. 

       4. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 


