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SPROSTOWANIE z 15 czerwca 2018 r. 

 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 07/06 

z 11 czerwca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 
na wykonanie usług transportowych dla projektu „Transgraniczne Miasto Dzieci – 
Preshranicni Mesto Deti”, działanie kluczowe 3, składających się z 4 zadań: 
 
Zadanie nr 1 

Przewóz uczestników w ramach zwiedzania regionu. 

 
Zadanie nr 2 
Przewóz uczestników na edukacyjne warsztaty wyjazdowe na trasie Strzegom - Horice 
oraz Horice - Strzegom 
 

Zadanie nr 3  

Transport ciężarowy na trasie Strzegom Horice (Czechy) 

 

Zadanie nr 4  

Zakup biletów wstępu do muzeów, obiektów, parków itp. dla uczestników zagranicznych 

- 2 wycieczki 

      

 
 
Zatwierdził: 

 
 

      
Świdnica, 15 czerwca 2018 r.    ……………………………………………………. 

/ imię i nazwisko osoby upoważnionej / 
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I. Zakres sprostowania: 
 
W rozdziale VIII SIWZ pn. „Opis sposobu przygotowania ofert oraz kryteria oceny”, ust. 2 w pierwotnym 
brzmieniu:  
 
„Oferta powinna zostać przekazana w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15:00 osobiście do 
biura Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres waldek@skorski.eu lub drogą pocztową na adres 
Zamawiającego, przy czym w tym drugim przypadku decyduje termin dostarczenia oferty drogą pocztową. 

Oferta składana osobiście lub drogą pocztową powinna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 07/06”.  

Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy pod 
rygorem odrzucenia oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej w formie elektronicznej, 
osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze dokumenty przed dniem podpisania umowy, pod 
rygorem odmowy zawarcia umowy przez Zamawiającego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów.” 

 

Zamawiający zmienia na:  

 

„Oferta powinna zostać przekazana w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15:00 osobiście do 
biura Zamawiającego lub drogą pocztową na adres Zamawiającego, przy czym w tym drugim przypadku 
decyduje termin dostarczenia oferty drogą pocztową. 

Oferta składana osobiście lub drogą pocztową powinna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 07/06”.  

Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy pod 
rygorem odrzucenia oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej w formie elektronicznej, 
osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze dokumenty przed dniem podpisania umowy, pod 
rygorem odmowy zawarcia umowy przez Zamawiającego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów.” 

 

wykreślając zapis „drogą elektroniczną na adres waldek@skorski.eu” 

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin przekazania oferty Zamawiającemu: 
 

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin przekazania oferty Zamawiającemu pozostają bez zmian. 

 

 


