Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 480848-2013 z dnia 2013-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów
Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz i ich odwóz do miejsca zamieszkania. Usługa winna
być realizowana przy użyciu min. trzech 8-osobowych BUS-ów,...
Termin składania ofert: 2013-12-02
Numer ogłoszenia: 257941 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 480848 - 2013 data 23.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Społeczna RAZEM, ul. Polna 56a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie,
tel. 44 724 67 54, fax. 44 7246754.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dowóz osób niepełnosprawnych na
zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz i ich odwóz do miejsca
zamieszkania. Usługa winna być realizowana przy użyciu min. trzech 8-osobowych
BUS-ów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadających
przestrzeń ładunkową do zabrania co najmniej trzech pustych wózków inwalidzkich
(w tym co najmniej jeden z samochodów z możliwością zabrania 5 osób siedzących
i trzech osób siedzących na wózkach). Dowóz ok. 40 osób z/do Warsztatów Terapii
Zajęciowej realizowany będzie od poniedziałku do piątku, przy czym wykonawca
zobowiązuje się realizować przewóz osób do WTZ nie później niż do godz. 9.30,
a przywóz do miejsca zamieszkania - do godz. 15.30. Zamawiający zastrzega sobie
także możliwość okazjonalnych wyjazdów na wydarzenia kulturalne, sportowe,
rozrywkowe itp..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dowóz osób
niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz
i ich odwóz do miejsca zamieszkania. Usługa winna być realizowana przy użyciu min.
trzech
8-osobowych
BUS-ów,
przystosowanych
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych oraz posiadających przestrzeń ładunkową do zabrania co najmniej
trzech pustych wózków inwalidzkich (w tym co najmniej jeden z samochodów
z możliwością zabrania 5 osób siedzących i trzech osób siedzących na wózkach) lub
lub jednym 8-osobowym BUS-em przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością zabrania 5 osób siedzących oraz trzech osób
siedzących na wózkach inwalidzkich oraz jednym Bus-em 19-osobowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdu. Dowóz ok. 40 osób

z/do Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowany będzie od poniedziałku do piątku,
przy czym wykonawca zobowiązuje się realizować przewóz osób do WTZ nie później
niż do godz. 9.30, a przywóz do miejsca zamieszkania - do godz. 15.30. Zamawiający
zastrzega sobie także możliwość okazjonalnych wyjazdów na wydarzenia kulturalne,
sportowe, rozrywkowe itp..




Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.8).
W ogłoszeniu jest: nie.
W ogłoszeniu powinno być: tak.




Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykaz usług transportu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, przynajmniej rocznej pełnej praktyki w zakresie cyklicznych,
codziennych przewozów osób niepełnosprawnych..
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz usług transportu wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej
rocznej pełnej praktyki w transporcie i przewozie osób..












Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3..
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi dysponować trzema co najmniej 8-osobowymi
samochodami typu BUS, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych
oraz posiadającymi przestrzeń ładunkową do zabrania co najmniej trzech pustych
wózków inwalidzkich (w tym co najmniej jednym z samochodów z możliwością
zabrania 5 osób siedzących i trzech osób siedzących na wózkach)..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi dysponować trzema co najmniej
8-osobowymi samochodami typu BUS, przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych oraz posiadającymi przestrzeń ładunkową do zabrania co najmniej
trzech pustych wózków inwalidzkich (w tym co najmniej jednym z samochodów
z możliwością zabrania 5 osób siedzących i trzech osób siedzących na wózkach) lub
jednym co najmniej 8-osobowym BUS-em przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością zabrania 5 osób siedzących oraz trzech osób
siedzących na wózkach inwalidzkich, oraz jednym BUS-em 19 -osobowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdu..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 02.12.2013r., godz.11.00.
W ogłoszeniu powinno być: 16.12.2013r., godz. 11.00.

