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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 376568

Data: 30/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. ul. Jana Kilińskiego  30, 26-600  Radom,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 1

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu biologii w IV Liceum Ogólnokształcącym z

Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – ogółem 160 godzin, tj.: 8 godzin w

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 376568-2016 z dnia 30-12-2016 - Radom
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i do
datkowych z biologii w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”.
Termin składania ofert/wniosków: 09-01-2017
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2016 r., 92 godziny w 2017 r., 60 godzin w 2018 r. W przypadku braku możliwości (np. krótki czas

wykonania usługi) zrealizowania zaplanowanej liczby godzin zajęć w 2016 r., Wykonawca zobowiązany jest

do realizacji przedmiotowych godzin w roku 2017.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu biologii w VI Liceum Ogólnokształcącym z

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – ogółem 160 godzin, tj.: 8 godzin w

2016 r., 92 godziny w 2017 r., 60 godzin w 2018 r.W przypadku braku możliwości (np. krótki czas

wykonania usługi) zrealizowania zaplanowanej liczby godzin zajęć w 2016 r., Wykonawca zobowiązany jest

do realizacji przedmiotowych godzin w roku 2017.
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