Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę zorganizowania wycieczek dla
emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Postępowanie Nr ZO/06/GCUW/2021
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Gdańsk, 23.08.2021 r.
ZAPROSZENIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZMIANIE
w postępowaniu zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż 130 000 złotych, w sprawie usługi
organizacji wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych [a contrario art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.)].
SPIS TREŚCI
Rozdział 1.
Rozdział 2.

Informacje o Zamawiającym
Zmiana ogłoszenia

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Gmina Miasta Gdańska (NIP 583-00-11-969) z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Nowe Ogrody
8/12, w imieniu której działa Gdańskie Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Gdańsku (80-246)
przy al. generała Józefa Hallera 16/18
•
•
•

adres poczty elektronicznej: m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl
adres strony internetowej: https://bip.gdansk.pl/gcuw
Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: https://bip.gdansk.pl/gcuw (zakładka zamówienia publiczne).

ROZDZIAŁ 2. ZMIANA OGŁOSZENIA – OPISY ZMIAN
1. Rozdział 2, ustęp 2, punkt „a” oraz „b” zapytania ofertowego – termin realizacji zamówienia:
Przed zmianą:
Usługa winna być zrealizowana:
a) w terminie 15-17.09.2021 r.
b) w terminie 21-23.09.2021 r.
Po zmianie:
Usługa winna być zrealizowana w drugiej połowie września 2021 r. Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym ustali termin w zależności od dostępności bazy hotelowej, jednak nie później niż
10 dni przed planowanym wyjazdem.
2. Rozdział 8, ustęp 1:
Przed zmianą:
Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
mailowej
pod
adresem:
m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl W TERMINIE DO 26.08.2021 R. DO GODZINY 10:00.
Po zmianie:
Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
mailowej
pod
adresem:
m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl W TERMINIE DO 30.08.2021 R. DO GODZINY 10:00.
3. Załącznik nr 1 do ZO/06/GCUW/2021 – Opis przedmiotu zamówienia, ustęp 1
Przed zmianą:
Organizacja dwóch wyjazdów rekreacyjnych: 3-dniowy (2 noclegi) wyjazd do ośrodka rekreacyjnego
usytuowanego w terenach wiejskich/ leśnych, tzw. „wyjazd na grzyby” dla ok. 40/45 osobowych
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grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie:
15-17 września 2021 r. (40/45 osób) oraz 21-23 września 2021 r. (40/45 osób) – we wskazanych w
pkt 2 miejscowościach.
Po zmianie:
Organizacja dwóch wyjazdów rekreacyjnych: 3-dniowy (2 noclegi) wyjazd do ośrodka rekreacyjnego
usytuowanego w terenach wiejskich/ leśnych, tzw. „wyjazd na grzyby” dla dwóch ok. 40/45
osobowych grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska
w dwóch terminach w drugiej połowie września 2021 r. do miejscowości oddalonych maksymalnie
150 km od Gdańska, na terenie Kaszub, Borów Tucholskich, Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego
itp.
4. Załącznik nr 1 do ZO/06/GCUW/2021 – Opis przedmiotu zamówienia, ustęp 2
Przed zmianą:
Wybór miejscowości: Gołuń, Okoniny Nadjeziorne, Stawiska, Swornegacie, Szarlota k/Kościerzyny,
Wdzydze Kiszewskie, Wiele
Po zmianie:
Przykładowy wybór preferowanych miejscowości: Gołuń, Okoniny Nadjeziorne, Stawiska,
Swornegacie, Szarlota k/Kościerzyny, Wdzydze Kiszewskie, Wiele

5. Załącznik nr 4 do ZO/06/GCUW/2021 – Wzór umowy, paragraf 1, ustęp 2
Przed zmianą:
Realizacja usługi, poparta podpisem protokołu odbioru, nastąpi:
a) w terminie 15-17.09.2021
b) w terminie 21-23.09.2021
Po zmianie:
Realizacja usługi, poparta podpisem protokołu odbioru, nastąpi:
a) Wycieczka nr 1 – w terminie …
b) Wycieczka nr 2 – w terminie …

Sporządziła: Maria Ruszkowska
Signed by /
Podpisano przez:
Maria Małgorzata
Ruszkowska
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
Date / Data: 202108-23 15:42
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