
 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 26.09.2012 r. 

 

 

 

ROPS.IV.POKL.3321.11/2012 

 

 

 

ZMIANA Nr 1 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi hotelarskie i restauracyjne 

na potrzeby organizacji wizyt studyjnych. 

 

Ogłoszenie o przetargu jest publikowane: 

- w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nr ogłoszenia 358680 - 2012; data zamieszczenia: 

20.09.2012 

- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 20.09.2012r. 

- na stronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl od dnia 20.09.2012r. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na usługi hotelarskie i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych 

ROPS.IV.POKL.3321.11/2012 wprowadza się następujące zmiany: 

 

SIWZ: 
Rozdział 3 ust. 1 „Termin i miejsce wykonania zamówienia” Część III zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

Część III zamówienia – wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego: 03-07.12.2012r., 

usługi realizowane będą w obiekcie znajdującym się na terytorium miasta Wrocław lub w jego 

okolicy w odległości do 15 km od centrum. Za centrum Wrocławia uznaje się budynek 

Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Załącznik nr 3.1 do SIWZ CZĘŚĆ III: 

1) ust. 3 „Termin” otrzymuje brzmienie: 

Usługa będzie realizowana w dniach 03-07.12.2012r. 

2) ust. 4 „Wymagania dotyczące zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

Wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego – składa się z następujących usług: 

a) śniadanie – w dniach 04.12, 05.12, 06.12, 07.12.2012r. 

b) obiad – w dniu 04.12.2012r. 

c) kolacja - w dniach 03.12, 04.12, 05.12, 06.12.2012r. 

 

 

 

 



  

d) cztery noclegi w pokoju jednoosobowym dla 5 osób w dniach: 03/04.12, 04/05.12, 

05/06.12, 06/07.12.2012r. 

e) cztery noclegi w pokoju dwuosobowym dla 24 osób (12 pokoi dwuosobowych) w dniach: 

03/04.12, 04/05.12, 05/06.12, 06/07.12.2012r. 

f) parking w dniach 03-07.12.2012r. 

 

Załącznik nr 1 do umowy stanowiącej Załącznik nr 3.2.5 do Formularza ofertowego: 

1) ust. 3 „Termin” otrzymuje brzmienie: 

Usługa będzie realizowana w dniach 03-07.12.2012r. 

2) ust. 4 „Wymagania dotyczące zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

Wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego – składa się z następujących usług: 

a) śniadanie – w dniach 04.12, 05.12, 06.12, 07.12.2012r. 

b) obiad – w dniu 04.12.2012r. 

c) kolacja - w dniach 03.12, 04.12, 05.12, 06.12.2012r. 

d) cztery noclegi w pokoju jednoosobowym dla 5 osób w dniach: 03/04.12, 04/05.12, 

05/06.12, 06/07.12.2012r. 

e) cztery noclegi w pokoju dwuosobowym dla 24 osób (12 pokoi dwuosobowych) w dniach: 

03/04.12, 04/05.12, 05/06.12, 06/07.12.2012r. 

f) parking w dniach 03-07.12.2012r. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 


