
GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa nr 3

55-003 C Z E R N I C A
GKiI.271.13.2012.KM.2

Czernica, dnia 02.02.2012 r.

Do Wykonawców

MODYFIKACJA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego nr GKiI.271.13.2012.KM.2 z dnia 31.01.2012r.

którego przedmiotem jest zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem w formie 14 dniowego obozu sportowego

dla 30-45 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czernica; w ramach jednego turnusu

w ten sposób, że

1. w części" pkt 3 ppkt 3 lit b otrzymuje nowe brzmienie:

Obiekt: budynek musi być murowany (nie mogą być namioty, domki campingowe), na terenie ogrodzonym, oświetlonym

z dostępem do kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie ośrodka (plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki,

stół do tenisa stołowego, miejsce na ognisko), posiadającym stołówkę na min. 25 osób oraz dużą świetlicę. Sala

świetlicowa winna być wyposażona m.in. w sprzęt RTV i dyskotekowy.

2. w części" pkt 3 ppkt 3 zapis "Uwaga" otrzymuje nowe brzmienie:

Uwaga: W załączeniu do oferty należy dołączyć opis obiektu wraz ze zdjęciami.

3. Zmienia się Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, którego formularz zostaje załączony do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.



Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy .

Adres wykonawcy .

Numer telefonu / fax .

Strona internetowa .

NUMER REGON .

NUMER NiP .

składa ofertę w postępowaniu znak: GKiI.271.13.2012.KM o udzielenie zamówienia prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze

zm.) na usługę polegającą na zorganizowaniu wypoczynku letniego nad morzem w formie 14 dniowego obozu

sportowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czernica, za cenę ryczałtową:

• Wariant I

Koszt 1 skierowania wynosi

brutto zł

łączna wartość zamówienia (tj. koszt 1 skierowania x 30 osób) zł brutto

słownie brutto: .

• Wariant II

Koszt 1 skierowania wynosi

brutto zł

łączna wartość zamówienia (tj. koszt 1 skierowania x 45 osób) zł brutto

słownie brutto: .

Termin realizacji: .

Jednocześnie oświadczamy, iż:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym uznajemy się za związanych z określonymi w nim zasadami

postępowania;

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności w myśl Rozporządzenia MEN z dnia 21

stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Oz.U. nr 12, poz. 67, OZ.U. nr 18, poz. 102, OZ.U

nr 218, poz. 1696)

c) nie podlegamy wykluczeniu w związku z wyrządzeniem szkody w wyniku nie wykonania lub nienależytego

wykonania zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

W załączeniu do oferty:

1. opis obiektuwraz ze zdjęciami

2. propozycja programu

3. propozycja grupowego ubezpieczenia (na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł) + OC

(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)


