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Rybnik, dnia 14 marca 2018 r.
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, 
z podziałem na zadania:
zad. 1 - 	„Tworzymy kulturę w Ochojcu”
zad. 2 - 	„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
zad. 3 - 	„Pogodne Buzowice”
zad. 4 - 	„Atrakcje z EKO planety”
zad. 5 -  	„Organizacja festynu rodzinno – odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni”
zad. 6 - 	„Festyn Dni Wielopola 2018”
zad. 7 - 	„Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKT”
zad. 8 - 	„RAZEM JEST WESELEJ”
zad. 9 - 	„Festyn z okazji „Dnia Dziecka”
zad. 10 - 	„Spotkanie integracyjne z seniorami 2018”
zad. 11 - 	„Ogród zabaw „ZABAWOWE ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturalną dzielnicy Boguszowice-Osiedle”
zad. 12 - 	„Festyn dzielnicowy – Majówka 2018 r.”
zad. 13 - 	„Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku”
zad. 14 - 	„Festyn na Smolnej”
zad. 15 - 	„Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizacje imprez środowiskowych w roku 2018”.

Zamawiający informuje, iż w opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczonym na stronie ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku nr I (Informacje dotyczące ofert częściowych), w części 15 („Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizacje imprez środowiskowych w roku 2018”), w punkcie 1 omyłkowo zamieszczono opis przedmiotu zamówienia, który nie dotyczył tego zadania.  
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z prawidłowym opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym zadania 15.

Zgodnie z art. 38 oraz art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na zmianę treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.

