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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:  

„WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)  

DLA KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE” 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Wybór instytucji 

finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Kuratorium 

Oświaty w Krakowie” 

Nr sprawy: WO-II.272.2.50.2020.MT 

 

 

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż zmienia treść zapytania  

w sposób wskazany poniżej: 

 

Zamawiający zmienia treść pkt X. Zapytania ofertowego: 

 

PRZED ZMIANĄ: 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać na adres: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

31-153 Kraków, ul. Szlak 73 

Dziennik Podawczy 

poniedziałek: 900 – 1700, 

wtorek – piątek: 730 – 1530, 

drogą pocztową lub osobiście, 

nie później niż do dnia 16 grudnia 2020 r., do godz. 1200 

Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie 

zwrócone. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2020 r., w budynku Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, o godz. 1400 pokój nr 308. 

 

PO ZMIANIE: 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy złożyć do dnia 16 grudnia 2020 r., do godz. 1200 

Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie 

zwrócone lub odesłane bez otwierania. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę 

wpływu na Dziennik Podawaczy lub na skrzynkę e-mail. 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

1) w zwykłej formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście na adres: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

31-153 Kraków, ul. Szlak 73 

Dziennik Podawczy (poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek: 730 – 1530), 



2 

 

2) elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@kuratorium.krakow.pl (każdy dokument 

należy podpisać podpisem kwalifikowanym). W tytule wiadomości należy wpisać  

„Oferta w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Kuratorium Oświaty w Krakowie – znak 

postępowania: WO-II.272.2.50.2020.MT” 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2020 r., w budynku Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, o godz. 1400 pokój nr 308. 

 

 

Pozostałe treści Zapytania ofertowego nie uległy zmianie. Niniejsze zmiany treści 

Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. 

 

 

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty 

/-/ 

Wanda Brześcińska  

Dyrektor Wydziału 
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