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Szczecin, dn. 31/05/2021 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Niniejsza informacja udzielana jest w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 28/05/2021 dotyczącego  

pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski w trybie 
zwykłym (nie ekspresowym) (kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) 
przeprowadzanego w ramach realizowanego projektu pt. „WELCOME TO MUS - Program adaptacji  
i integracji studentów z zagranicy”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt 
pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji  
w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określony 
we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18. 

 

 

 

Informuje się, iż w treści zapytania ofertowego dotyczącego tłumaczeń specjalistycznych na język 

angielski z dnia 28/05/2021 wprowadza się następujące zmiany w punkcie 6.4: 

Treść oryginalna  

6.4 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
m.markiewicz@am.szczecin.pl lub też dostarczona osobiście, za pomocą poczty lub kuriera na adres: 
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pokój 101, do dnia 08.06.2021 (termin złożenia oferty) do godz. 15.00 
- decyduje data otrzymania przez Zamawiającego.  
 
Treść skorygowana  

6.4 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
m.markiewicz@am.szczecin.pl lub też dostarczona osobiście, za pomocą poczty lub kuriera na adres: 
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pokój 101, do dnia 08.06.2021 (termin złożenia oferty) - decyduje 
data otrzymania przez Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż godziny urzędowania Akademii 
Morskiej w Szczecinie to 7:30 -15:30.  
 
 

 


