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Wrocław, 07.06.2021r. 
Zamawiający 
Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo" 
ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław    tel.+48 606 415 897 info@fundacja-faveo.pl 

 
 

Korekta do zapytania ofertowego nr 1/06/2021 

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo", ul. A. Kmicica 56, 54-514 
Wrocław uprzejmie zawiadamia, iż zmienił się termin wykonania usługi w zapytaniu ofertowym 
1/06/2021 z dnia 01.06.2021 r.  

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich Wykonawców do złożenia ofert zgodnych  

z aktualnymi warunkami zapytania, w terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 15.00 osobiście, pocztą 

tradycyjną (obowiązywała będzie data wpływu oferty) na adres: Fundacja Kształcenia Zawodowego i 

Międzykulturowego "Faveo", ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław lub drogą mailową na adres: 

info@fundacja-faveo.pl (scan dokumentu z pieczęcią firmową i podpisem) 

 
Skorygowana treść zapytania ofertowego brzmi następująco: 
Było: 
 
II. Termin i miejsce wykonania usługi:  

Planowany przewóz 16 osób na trasie Wrocław – Magdeburg (Niemcy, Saksonia-Anhalt) 
– 21.06.2021 r. oraz na trasie Magdeburg (Niemcy, Saksonia-Anhalt) - Wrocław  04.07.2021 r. 
Szczegółowe godziny wyjazdów zostaną ustalone z Wykonawcą na 5 dni przed planowanymi 
wyjazdami.  
 
Jest:   
II. Termin i miejsce wykonania usługi:  

Planowany przewóz 16 osób na trasie Wrocław – Magdeburg (Niemcy, Saksonia-Anhalt) 
– 21.06.2021 r. oraz na trasie Magdeburg (Niemcy, Saksonia-Anhalt) - Wrocław  02.07.2021 r. 
Szczegółowe godziny wyjazdów zostaną ustalone z Wykonawcą na 5 dni przed planowanymi 
wyjazdami.  

 

 
Załączniki: 1.Formularz ofertowy.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2021  
Formularz ofertowy realizacji zamówienia w projekcie  „Kształcimy otwartych i operatywnych  
pracowników dla Europy” nr 2020-1-PL01-KA102-081054 finansowanego z Programu Erasmus + 
 

 
 
……………………………………………………………….   ………………………………………………………. 
Pieczątka Oferenta        Miejscowość, data 
 

Nazwa oferenta  
 
 

NIP  

REGON  

TELEFON  

FAX  

E-MAIL  

ADRES SIEDZIBY  
 
 

Marka i rok produkcji autokaru 

 

Cena brutto za wykonanie usługi 
przewozu 16 osób na trasie Wrocław – 
Magdeburg 21.06.2021r. oraz na trasie 
Magdeburg – Wrocław 02.07.2021r.   

 
 

OŚWIADCZENIA 
a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/am konieczne 
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.  
b) Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym i 
złożonej Ofercie, a w przypadku wyboru niniejszej oferty, do czasu zawarcia umowy.  
c) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam wszelkie 
kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.  

 

 

 

…………………………… 

Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta 

 


