
Lublin, 31 października 2017 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem OI - 17/2017 z dnia 24.10.2017

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu

podczas wycieczek w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II  informuje, że w dniu 31.10.2017 r. wpłynęło 1 sprostowanie od

zainteresowanego Wykonawcy dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia.

Poniżej podajemy treść sprostowania i odpowiedzi do Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Sprostowanie:

Od 1 listopada Muzeum w Janowcu n./Wisłą jest czynne od 9:00 do 15:00, tymczasem w opisie przedmiotu

zamówienia „przejazd  uczestników z przewodnikiem autokarem zapewnionym przez Zamawiającego z Kazimierza

Dolnego n./Wisłą do Janowca n./Wisłą, zwiedzanie zamku i zespołu dworskiego w Janowcu n./Wisłą z przewodnikiem

(w języku angielskim), czas wolny” przewidziano w godzinach 14:30 – 16:30.

Odpowiedź:

Wprowadzamy zmianę w opisie przedmiotu zamówienia  w części  dotyczącej  „WYCIECZKA DO MUZEUM WSI

LUBELSKIEJ ORAZ KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ” polegającej na zmianie rozkładu dnia.

Opis usługi po zmianie przedstawia się następująco:

Plan zamówienia:

1. WYCIECZKA DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ ORAZ KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ

• termin wykonania zamówienia – listopad - grudzień 2017 r., 1 dzień

• ramowy plan dnia wycieczki:

9:00 – 10:30 - zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem (w języku angielskim).

Przewodnik  zaczyna pracę  od Muzeum Wsi  Lubelskiej  i  podróżuje razem z  grupą do Kazimierza Dolnego

n/Wisłą.  Wykonawca  najpóźniej  na  2  dni  przed  terminem  realizacji  usługi  przekazuje  Zamawiającemu

informację  o  miejscu spotkania  z  przewodnikiem i  podaje  telefon kontaktowy do  przewodnika);  przejazd

uczestników z przewodnikiem autokarem zapewnionym przez Zamawiającego do Janowca n./Wisłą;

11:30 – 13:30 – zwiedzanie zamku i  zespołu dworskiego w Janowcu n./Wisłą z  przewodnikiem (w języku

angielskim), przejazd do Kazimierza Dolnego autokarem zapewnionym przez Zamawiającego;

13.30 – obiad w Kazimierzu Dolnym;

14:30 – 16.40 – zwiedzanie miasta Kazimierz Dolny n./Wisłą z przewodnikiem (w j. angielskim), w programie

zwiedzania: spacer po mieście, kościół farny, ruiny zamkowe, baszta, Góra Trzech Krzyży, czas wolny;

16:40 – wyjazd grupy do Lublina środkiem transportu Zamawiającego, koniec realizacji usługi.

• Wykonawca zapewni:

1/  przewodnika  polskojęzycznego  z  biegłą  znajomością  języka  angielskiego  w  Muzeum  Wsi  Lubelskiej,

Kazimierzu Dolnym n./Wisłą i w Janowcu n./Wisłą;

2/ zwiedzanie miasta Kazimierza Dolnego n./Wisłą – spacer, kościół farny, ruiny zamkowe, baszta, Góra Trzech

Krzyży  (Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rezerwacji  terminu  zwiedzanych  obiektów,  dokonuje  również  z

odpowiednim wyprzedzeniem zakupu biletów wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc i obiektów);

3/ zwiedzanie zamku i  zespołu dworskiego w Janowcu n./Wisłą (Wykonawca zobowiązany jest do rezerwacji

terminu zwiedzanych obiektów, dokonuje również z odpowiednim wyprzedzeniem zakupu biletów wstępu do

wszystkich zwiedzanych miejsc i obiektów);

4/  wszelkie  opłaty  dodatkowe  związane  z  realizacją  przedmiotowej  usługi  są  po  stronie  Wykonawcy,  z

wyjątkiem transportu i wyżywienia, które zapewnia Zamawiający.

Jednocześnie zmianie ulega formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Prosimy o składanie  ofert wyłącznie na nowym formularzu.

W związku z w/w zmianą, Zamawiający wydłuża okres składania ofert do końca dnia 6 listopada 2017 r.
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