Wójt Gminy Białogard ogłasza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137462 - 2015 data 09.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 094
3124401, 3121162, fax. 094 3127844.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie
dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz
ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów miesięcznych w roku
szkolnym 2015/2016 oraz dzierżawa autobusów . Dowóz uczniów do placówek odbywać
się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), w okresie od 01 września 2015 r. do 24
czerwca 2016 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych
dni wolnych od zajęć..



W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w
zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy
Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów
miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 oraz dzierżawa autobusów . Dowóz uczniów
do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), w okresie od 01 września
2015 r. do 30 czerwca 2016 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych
oraz innych dni wolnych od zajęć.



Zmienia się termin składania ofert z 18.06.2015, godzina 10.00, miejsce Gmina
Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, sekretariat - pokój nr 16. na termin
składania ofert 25.06.2015, godzina 10.00, miejsce Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78200 Białogard, sekretariat - pokój nr 16.

