
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
BZP.PDK.341-994/10 

 
Modyfikacja ogłoszenia nr 368539 

przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 193.000 

funkcji asystenta koordynatora projektu 

nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przeds

2013” 

Ogłoszenie o zmianie zamieszczono 

http://www.bip.radom.pl  oraz 

Kilińskiego 30, 26–600 Radom

Numer ogłoszenia: 368567 

data zamieszczenia: 21.12.2010
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26
0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część druga zamówienia. 1) Krótki 

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 
Małymi stópkami w wielki świat 
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010
Przedszkolu Publicznym Nr 2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na 
maksymalnie jedną część zamówienia. Zamawiający w ramach jednego 
postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru
części. Zakres zamówienia 
Zamówień (CPV): 98.39.00.00
zakończenia: 30.04.2013r. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00
wykonania: Zakończenie: 30.04.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Radom, dnia

368539 – 2010 dot. przetargu nieograniczonego 

przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 193.000 € na usługę pełnienia 

funkcji asystenta koordynatora projektu „Małymi stópkami w wielki świat 

nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010 

Ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 

600 Radom 

Numer ogłoszenia: 368567 - 2010;  

a zamieszczenia: 21.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 368539 - 2010 data 21.12.2010 r.

Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 
48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282, 3620532. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁĄCZNIK.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część druga zamówienia. 1) Krótki 

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 
Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010
Przedszkolu Publicznym Nr 2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na 
maksymalnie jedną część zamówienia. Zamawiający w ramach jednego 
postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla każdej 
części. Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR. 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3 * 3) Czas trwania lub termin wykonania: data 
zakończenia: 30.04.2013r. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) 

nik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin 
wykonania: Zakończenie: 30.04.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Radom, dnia 21.12.2010r. 

dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie 

€ na usługę pełnienia 

„Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie 

zkolach w latach 2010 - 

na stronie internetowej zamawiającego: 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana 

2010 data 21.12.2010 r. 

, woj. mazowieckie, tel. 

ZAŁĄCZNIK. 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część druga zamówienia. 1) Krótki 

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 

uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia 
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013., w 
Przedszkolu Publicznym Nr 2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na 
maksymalnie jedną część zamówienia. Zamawiający w ramach jednego 

ofert oddzielnie dla każdej 
poniżej 193.000 EUR. 2) Wspólny Słownik 

3 * 3) Czas trwania lub termin wykonania: data 
zakończenia: 30.04.2013r. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) 

2. 3) Czas trwania lub termin 
wykonania: Zakończenie: 30.04.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 



• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część druga zamówienia. 1) 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 
Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia 
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013., w 
Przedszkolu Publicznym Nr 2. Zamawiający w ramach jednego postępowania 
będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla każdej części. Zakres 
zamówienia - poniżej 193.000 EUR. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
79.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 
30.04.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁĄCZNIK. 
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część czwarta zamówienia. 1) Krótki 

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 
Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia 
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013., w 
Przedszkolu Publicznym Nr 4 im Juliana Tuwima. Każdy wykonawca może 
złożyć ofertę na maksymalnie jedną część zamówienia. Zamawiający w ramach 
jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR. * 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3 * 3) Czas trwania lub termin wykonania: data 
zakończenia: 30.04.2013r. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin 
wykonania: Zakończenie: 30.04.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część czwarta zamówienia. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu 
Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia 
dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013., w 
Przedszkolu Publicznym Nr 4 im Juliana Tuwima. Zamawiający w ramach 
jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 3) Czas trwania lub termin wykonania: 
Zakończenie: 30.04.2013 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 


