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Wykonawcy wszyscy

dot. modyJikacji treici ogloszenia o zam(iwieniu na uslugg polegaiqcq na
organizacji letniego wypoczynka tlla dzieci i mlottzieiy 
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Delegrtura w Bytomlu
ul. Autoniego l6zeilza&a 39

41.902 Bytom
tcl. (32) 188-00-70
fax. (12) 388-00-79

bytou@lruatonu.katowicc.pl

Dclrgttum w Cz9stocbowir
ul. Jana Sobicskicgo 7

42.200 Czgsrmho*.a
tel. (34) 324-33-62
fax. (34) 32a-s4-71

czcstochorva@tu'aioriunt.katowicc.pl

Delegatum w GUMcrcI
rul. \Vaszawrkr 35

44-l0l Gliu,ice
tcl.'fu. (32) 231-29-41

glirvicc@kuatorium.katorvice.pl

Ddegatura u'R1'buiku
ul. 3-go Maja 2?

44-?00 Rybnik
tclfu. (.12) 422-J8-02

ry,bnik@ kmrntorirun.katorvicc.pl

Dehgaturn w Sosuowcu
ul. Krzyua .2

4l-200 Sosnou'icc
tcl. (32) 265-51-30
thx, (32) ?65-60-a0

sosnowicc@kuatoriunr.katowic e.pl

lYydztnl
Fheus6w i Krdr - Glrisry Kr\gowy.

tcl. (32) 606-J0-66
ksicgmosc@krm nriunr-karou"icr.pl

Wyddal Jakoicl Edukncjl
r€1. (l?) 606-30-18
fax. (32) 606-J0-li

sckrctariat._re @kuratorirur-kntowice. pl

\l1dzlal Nadzoru Edukecji
r€1. (.t2) 606-3041
fax. (3!) 606.30-a2

scla ctriat_npt@,kumrorium.katosicc.pl

Wydzlal
Orgnnlacyjno-Adminlstraqj!).

tel. (.12) 606-30-J0
fax. (l?) 606-30-28

sckrrtroiat_op@ku.atorium.katorvicc.pl

Krraror.iuru oin,ieg n Kator.icach wyzei wymienionym postgpowaniu prowadzonym na podstawie
urporvsunc6w4ro zrt liSo ustawy prawo zam6wieri publicznych zdnia2g stycznia20O4r. (tekst
,.,:i;;ii*:!'J;::,, jednolitv: Dz.IJ. z 2ot7r. poz. 1579 z poan. zm.) oraz na ptdstawie s i ;kt;
rax (32)606-r0-3s 

", 
Re9ulaminu udzielania zam6wiefl na uslugi spoleczne i inne szczeg6te ustugikalcelariaialkuratoriuor.kats$.icc.

wuw.rquarorirun.karo,rice.pl '' o wartosci zam6wienia r6wne.f lub przekraczajqcej wyrazon? w zlotyih
Dereslrurs*BierskuBiarej r6wnowartoSc kwoty 30 000 euro netto do kwoty nieprzekraczajqc,ej wyrazonej

ur'Piastonska4', w zlotych r6wnowartoSci 750 000 euro netto wprowadzonigo Zaieceniem4l-100 BiclskeBiata
r€r. (l) B12-?6-45 Nr OA-OR. I I 0'3.3.201 8 Sl4skiego Kuratora Oswiafy z dnia3 I stycznia 201 8 r.

bi.r.k"rei;*;';::1:,r,,*;u',,.]","..0, Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji treSci ogloszenia o zam6wieniu.

Modyfikacji ulega ppkt 3.17 podrozdziaru rrr.2 ,,lJszczegllowienie
przedmiotu zam6wienia" rozdziaLu III - ,,opis przedmiotu zam6wienia',
Ogloszenia o zam6wieniu

zapis o treSci
,,3.17. Program kulturalno - rekreacyjny uwzglgdniaj4cy m.in. wycieczki,

imprezy sportowe, gy i zabary ruchowe, gry terenowe, gry i zabawy
swietlicowe, konkursy, ogniska, dyskoteki. wykonaw-a pokrywa
wszystkie koszty wstgp6w do zaplanowanych miejsc ujgtych w piogramie
pobytu dzieci na wypoczynku. program wypoczynku winlen takze
uwzglgdniai tematykE dotycz4cq ksztaitowania wlasciwych postaw
sprzyjajqcych indywidualnemu i spolecznemu rozwojowi uczni6w przez
ksztaltowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych iudzi,
kreatywnosci, przedsigbiorczosci, uczciwosci i wiarygodnosci. program
powinien uwzglgdniac d,zialania maj4ce wpryw na piawidtowy roiw6j
dzieci i mlodzie?y, zar6wno pod wzglEdem regeneracji sil fizycznych,
zdrowia psychicznego jak r6wniez rozwijania zainteresowari
i kompetencji spolecznych."

zmienia sig i otrzymuje brzmienie:
,,3.77. Program kulturalno - rekreacyjny uwzglgdniaj4cy m.in. wycieczki,

tmprezy sportowe, gry i zabary ruchowe, gry terenowe, gry i zabawy
swietlicowe, konkursy, ogniska, dyskoteki. wykonawca pokrywa
wszystkie koszty wstgp6w do zaplanowanych miejsc ujgtych w programie
pobytu dzieci na wypoczynku. program wypoczynku winien ,*rg(dniui
dzialania majqce wplyw na prawidlowy rozw6j dzieci i mlodziezy, w tym
na ich zdrowie psychiczne oraz z.ainteresowania historyczne, postawy
obywatelskie, patriotyczne, kt6re wzmacniaj4 poczucie tozsamosci
narodowej i przywiqzanie do tradycji narodowych. ponadto program
wini en takZe uw zgl gdniai :



dzialania w zakresie edukacji patriotyczne.j i obywatelskiej, z.wiqzane z obchodami setnej
rocznicy odzyskani a przez Po I skg ni epod legloSci ;

mozliwoSi pobytu w miejscach powi4zanych tematycznie z wydarzeniami
historycznymi z okresu II Rzeczypospolitej polskiej;

wychowanie do wartoSci spolecznych i kulturowych, w tym dzialania z zakresu
wolontariatu dzieci i mlodzie|y.
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Pismo sporzEdzil: Olga Otwinowska, tel. 32 606 30 33


