
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 302068-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech wycieczek o 

charakterze edukacyjnym lub rekreacyjno - edukacyjnym dla Uczestników projektu pn. Stawiam na 

siebie! i ich dzieci. Wspólny Słownik Zamówień:... 

Termin składania ofert: 2012-08-22  

 

Numer ogłoszenia: 302756 - 2012; data zamieszczenia : 16.08.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  302068 - 2012 data 14.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 

63 257 04, 63 233 25, fax. 025 63 257 04, 63 233 25 w.55. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

• W ogłoszeniu jest:  Ocena na podstawie złożonego oświadczenia jak również wykazania 

minimum trzech zorganizowanych i przeprowadzonych wycieczek, w ciągu ostatnich trzech lat 

(przed upływem składania ofert), z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia tj. 

wycieczki jednodniowe, Uczestnicy wycieczki - dzieci, liczba Uczestników wycieczki minimum 45 

osób. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane 

należycie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane 

należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy w wykazie 

przedstawić wycieczki zorganizowane i przeprowadzone w tym okresie.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena na podstawie złożonego oświadczenia jak również 

wykazania minimum trzech zorganizowanych i przeprowadzonych wycieczek, w ciągu ostatnich 

trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), z zakresu odpowiadającego przedmiotowi 

zamówienia tj. wycieczki minimum jednodniowe, Uczestnicy wycieczki - dzieci, liczba 

Uczestników wycieczki minimum 45 osób. Do wykazu należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia 



działalności jest krótszy, należy w wykazie przedstawić wycieczki zorganizowane i 

przeprowadzone w tym okresie.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).  

• W ogłoszeniu jest:  Ocena na podstawie złożenego oświadczenia.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena na podstawie złożonego oświadczenia.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).  

• W ogłoszeniu jest:  Ocena na podstawie złożenego oświadczenia.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena na podstawie złożonego oświadczenia.  

 
 


