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Ogłoszenie nr 500203216-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.

Purda:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602957-N-2018 

Data: 13/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030   Purda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail m.kurowski@purda.pl, faks

895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup imiennych biletów miesięcznych

na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda oraz dla

uczniów niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019”. 2.Bilet

miesięczny gwarantuje uczniowi dojazd z przystanku z miejscowości zamieszkania do

przystanku przy szkole na terenie gminy Purda a także miejscowości Olsztyn oraz dojazd z

przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania. 3.Dowóz/ odwóz uczniów

na podstawie imiennych biletów miesięcznych do placówek oświatowych będzie wykonywany w

komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy

ustalonego przez Wykonawcę. Rozkład jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która

zapewni co najmniej: 1)Dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach
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wskazanych w Załączniku nr 12 do SIWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć

lekcyjnych, 2)Odwóz uczniów z placówek oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu

zajęć lekcyjnych. 4.Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem

imienny bilet miesięczny. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane na podstawie

liczby wystawionych biletów miesięcznych. 5.Szacunkowa liczba uczniów, dla których

Zamawiający zakupi bilety wynosi 417 Osób. 6.Rzeczywista liczba biletów miesięcznych

zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy

czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się. 7.Szczegółowy

wykaz tras oraz ilość dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów zawiera Załącznik nr 12 do

SIWZ 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup imiennych biletów

miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda

oraz dla uczniów niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019”.

2.Bilet miesięczny gwarantuje uczniowi dojazd z przystanku z miejscowości zamieszkania do

przystanku przy szkole na terenie gminy Purda a także miejscowości Olsztyn oraz dojazd z

przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania. 3.Dowóz/ odwóz uczniów

na podstawie imiennych biletów miesięcznych do placówek oświatowych będzie wykonywany w

komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy

ustalonego przez Wykonawcę. Rozkład jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która

zapewni co najmniej: 1)Dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach

wskazanych w Załączniku nr 12 do SIWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć

lekcyjnych, 2)Odwóz uczniów z placówek oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu

zajęć lekcyjnych. 4.Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem

imienny bilet miesięczny. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane na podstawie

liczby wystawionych biletów miesięcznych. 5.Szacunkowa liczba uczniów, dla których

Zamawiający zakupi bilety wynosi 287 Osób. 6.Rzeczywista liczba biletów miesięcznych

zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy

czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się. 7.Szczegółowy

wykaz tras oraz ilość dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów zawiera Załącznik nr 12 do

SIWZ 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 
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Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-08-21, godzina: 10:15 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-08-29, godzina: 10:15 

 


