
 
 

 

  

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk 

zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka 

polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), 

Mołdawii, Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018.  

 

Pytanie nr 12:  

„W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem pod nazwą „Zorganizowanie 

i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego 

i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018” (Znak zamówienia: 1/usł./2017) zwracam 

się do Państwa z prośbą o informację na temat „odpisu z właściwego rejestru” tj. dokument, który 

należy złożyć z ofertą. 

 

Uniwersytet (…) nie figuruje w rejestrze typu KRS. 

Uczelnia działa na podstawie Statutu Uniwersytetu (…) oraz Ustawy o uczelniach wyższych. 

 

Uprzejmie proszę o informację, czy na potrzeby złożenia Oferty wystarczające będzie dołączenie 

Statutu (…)  (wydruk potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz akt stwierdzający wybór na 

Rektora (…)  (potwierdzenie umocowania osoby do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni – 

będzie udzielone pełnomocnictwo dalsze do złożenia oferty).” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Tak 

 

Pytanie nr 13:  

„W nawiązaniu do wczorajszego maila (treść poniżej) chciałabym doprecyzować pytanie – czy Statut 

UJ oraz akt stwierdzający wybór na Rektora UJ mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 



przez Biuro Rektora UJ (radca prawny), czy też wymagają Państwo wyłącznie dokumentów 

potwierdzonych notarialnie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Wykonawca składa dokumenty w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Tylko w przypadku pełnomocnictwa jego kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.  

 


