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Wykonawcy wszyscy

dot, postgpowania na organizacjg letniego wypoczynku dla dzieci i mtodzieiy
z terenu wojewddztwa ilqskiego w 2018 r,

W wyzej wymienionym postgpowaniu prowadzonym na podstawie
art. l38o ustawy Prawo zam6wieri publicznych zdnta29 stycznia}}}4r. (tekst
j ednolity : Dz.U . 2 2017 r. pol. 1 57 9 z p62n. zm.) oraz na podstawie Regulaminu
udzielania zam6wieri na Lrslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o wartoSci
zamowienia r6wnej lub przekracza.iqcej wyralonq w zlotych r6wnowartoSi
kwoty 30 000 euro netto do kwoty nieprzekraczajqcej wyrazonej w ziotych
r6wnowartoSci 750 000 euro netto wprowadzonego Zaleceniem
Nr OA-OR. I 10.3.3.201 8 Sl4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 3 1 stycznia 201 8 r.
wplynElo pismo dot. ww. postgpowania o nastgpuj4cej treSci:

,,W zwrEzku z Ogloszeniem o zam6wieniu na uslugg polegaj4c4 na organizacji
letniego wypoczynku dla dzieci i miodzieLy z terenu wojew6dztwa Sl4skiego
w 2018 r. orazzmtanq tego ogloszeniaz dnia 28 marca 2018 r. firma wnosi
o zmiang terminu skladania ofert z uwagi na fakt, 2e zmianie ulegla znaczqca
czgSi ogloszenia, kt6ra merytorycznie zmienia caloSd przygotowywanej oferty.
Program wypoczynku jako istotna czgSd organizacji wypoczynku letniego
winien zostac przygotowany w spos6b szczeg6lnie rrale?yty. Wym6g
uwzglgdnienia treSci zwiqzanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez
Polskg niepodlegloSci naklada na Organizator6w obowi4zek przygotowania
oferty z wyj4tkow4 dbaloSci4 o szczegoly.
Prosimy o pozytywne rozpalrzenie naszego wniosku."

Zamawiajqcy informuje, iz nie ulega zmianie termin skladania ofert
okreSlony w Ogloszeniu o zam6wieniu tj. do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz.
12.00.

Modyfi kacj a Ogloszenia o zam6wieniu zostal a zamieszczona na stronie
internetowej Kuratorium OSwiaty w Katowicach w dniu 28 marca 2018 r.
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