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Wszyscy Wykonawcy
Dot.: postępowania na usługi społeczne dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu: „Przez
kształcenie do sukcesu”, ogłoszonego w dniu 14.03.2017 r. na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień
Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 43005-2017).
W związku z niezamierzoną omyłką polegającą na tym, iż w pkt. III OGŁOSZENIA „Opis
przedmiotu zamówienia - Wykaz i opis części zamówienia”, w zakresie piątej części zamówienia,
Zamawiający wskazał błędny numer szkoły, w której mają zostać przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne
z zakresu języka angielskiego. Działając na podstawie §5 pkt 7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro,
wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października
2016r., Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OGŁOSZENIA w/w postępowania, w następujący
sposób:
W pkt. III Wykaz i opis części zamówienia OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:
Część 5 zamówienia:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego w VIII Liceum
Ogólnokształcącym im. płk. Dionizego Czachowskiego – ogółem 210 godzin, tj.: 150 godzin
w 2017r., 60 godzin w 2018 r.
zostaje zastąpiony następującym zapisem:
Część 5 zamówienia:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym
im. płk. Dionizego Czachowskiego – ogółem 210 godzin, tj.: 150 godzin w 2017 r., 60 godzin
w 2018 r.
Powyższa zmiana w opisie przedmiotu zamówienia nie jest istotna i nie wpływa na przygotowanie
przez wykonawców ofert, ani nie wymaga wprowadzenia zmian w ofertach, w związku z powyższym
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uznał, iż nie ma konieczności przedłużania terminu
składania ofert.
Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA pozostają bez zmian.
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