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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na : Przygotowanie , dowożenie i
podawanie pasiłkow dla uczestników zajęć w Klubie seniora w miejscowości Linow i
Piotrowice w wieku 60 plus - łqcznie 40 ( Klub seniora Linow 25 osob , Klub seniora

Piotrowice 15 osób )osób dziennie rozpoczynajqc od dnia r. do 31 marca 2020 r od
poniedziałku do piqtku przez Zleceniobiorcę w godzinach 12:00 1-3:00 Szacowana ilość
posiłków w okresie trwania umowy -14200 porcji , Przed rozpoczęciem zajęć zamawiajqcy
przedłoży szczegółowy harmonogrom dostaw

W związku z omyłkowo zamieszczeniem wersji roboczej Ogłoszenia zamawiający
informuje,że modyfikuje zapisy Ogłoszenia ;

Modyfikacja Ogłoszenia ;

ltl. oKREŚLENlE PRZEDMloTU zAMÓWlENlA:
3.1 Przygotowanie , dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników zajęć w Klubie

seniora w miejscowości Linów i Piotrowice w wieku 60 plus - łącznie 40 ( Klub seniora

Linów 25 osób , Klub seniora Piotrowice 15 osób )osób dziennie rozpoczynając od dnia 1-0

lipca 2018 r. do 31 marca żOż0 r od poniedziałku do piątku przez 7leceniobiorcę w

godzinach I2:OO 13:00 Szacowana ilość posiłków w okresie trwania umowy -L42OO porcji

Przed rozpoczęciem zajęć zamawiający przedłoży szczegółowy harmonogram dostaw

Vll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT:

7.1. Ofertę nalezy złożyć w siedzibie Zamawiającego Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy

Społecznej w Zawichoście ul. Zeromskiego 50 ż7-630 Zawichost pokój 4A w terminie do
dnia 5 lipca 2018 do godziny 9.00.

-osobiście w siedzibie Zamawiającego
-droga pocztową na adres Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zawichoście uI. Źeromskiego 50 27-630 Zawichost pokój 4A

7.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2019 godz. 9;15 w siedzibie Zamawiającego

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża terminu składania ofert do dnia 5 lipca

2Ot8 r Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania

Oś;odkt

ofert.
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