Mikołów, 1 marca 2013
Dotyczy zmiany treści SIWZ na: Wynajem obiektu wraz z żywieniem na organizację wypoczynku
letniego „Kolonie Letnie 2013” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: PN‐7/2013

Zamawiający informuje o:
1. zmianie w treści pkt 7 niniejszej SIWZ .
7. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.07.2012 r. do 15.07.2012 r. – I turnus
Od 15.07.2012 r. do 29.07.2012 r. – II turnus.

Zostaje zastąpione:
Od 01.07.2013 r. do 15.07.2013 r. – I turnus
Od 15.07.2013 r. do 29.07.2013 r. – II turnus.

2. zmianie w treści załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ .
3.

Dotychczasowe brzmienie:
Termin wykonania:
Od 02.07.2013 r. do 16.07.2013 r. – I turnus.
Od 16.07.2013 r. do 30.07.2013 r. – II turnus.

Zostaje zastąpione:
Od 01.07.2013 r. do 15.07.2013 r. – I turnus
Od 15.07.2013 r. do 29.07.2013 r. – II turnus.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
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Załącznik nr 1
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

PN‐7/2013

OFERTA
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
w ........................................................................ kod ...........................................................................
ul. ..................................................................................... nr ...............................................................
Regon ................................................................ NIP ...........................................................................
telefon .............................................................. e-mail .......................................................................
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:

Wynajem obiektu na organizację wypoczynku letniego
„Kolonie Letnie 2013 ”
1) Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową dla ………. osób:
brutto

.................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................
w tym:
stawka podatku VAT - ........%
2) Oświadczamy, że koszt osobodnia tj. nocleg + cztery posiłki dziennie na jednego uczestnika wynosi:
brutto .................................. zł
słownie: .......................................................................................................................................
w tym:
wsad do kotła ...........................zł brutto.
Termin wykonania:
Od 01.07.2013 r. do 15.07.2013 r. – I turnus.
Od 15.07.2013 r. do 29.07.2013 r. – II turnus.
Do realizacji poniższego zakresu prac zatrudnimy podwykonawców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń.

Miejsce i data: .............................................................
/czytelne podpisy osób uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu/
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