
 
 

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE  

IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

 

w dokumentacji postępowania na 

 

kompleksową usługę organizacji i obsługi wizyty studyjnej w Gdańsku, z podziałem na 

dwie części: 

Część nr 1 – usługa organizacji i obsługi wizyty studyjnej, 

Część nr 2 – usługa realizacji szkoleń podczas wizyty studyjnej 

 

Numer sprawy: ABM-ZP-5/2021 

 

Zamawiający informuje, że zadanie, którego dotyczy niniejsze postępowanie 

współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 V oś priorytetowa 

wsparcie dla obszaru zdrowia (Działanie 5.2) w ramach Projektu nr POWR.05.02.00-00-

0008/19 pn. „Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych 

w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w 

placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej dokumentacja postępowania 

została oznaczona w nieprawidłowy sposób. 

 

W związku z powyższym, wypełniając obowiązki informacyjno-promocyjne o finansowaniu 

Projektu przez Unię Europejską wynikające z rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 

szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, 

przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki 

technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu 

rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7), umowy 

o dofinansowanie, „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji" oraz „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020" 

Zamawiający informuje, że w nagłówkach następujących plików (dokumentów): 

1. SWZ; 

2. Załącznik nr 1A - OPZ Cześć 1; 

3. Załącznik nr 2A do SWZ - Formularz ofertowy Część 1; 



 
4. Załącznik nr 2B do SWZ - Formularz ofertowy Część 2; 

5. Załącznik nr 3A do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy Część 1; 

6. Załącznik nr 3B do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy Część 2; 

7. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1; 

8. Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług - dotyczy Części nr 1; 

9. Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób - dotyczy Części nr 2; 

10. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców art. 117 ust. 4; 

11. Załącznik nr 8 do SWZ - Ramowy harmonogram wizyty studyjnej; 

12. Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

13. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

14. Informacja z otwarcia ofert 

powinno być: 
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