Numer ogłoszenia: 55558 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49934 - 2014 data 12.02.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34A, 61-553 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 61 8357901, fax. 61 8334651.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1.
• W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul.
Chwiałkowskiego 43A, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901, faks 61
8334651..
• W ogłoszeniu powinno być: I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34A, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61
8357901, faks 61 8334651..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa worków i plecaków dla biegaczy oraz materiałów reklamowych na potrzeby
imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Część I:
Dostawa 7500 worków dla biegaczy 7 Poznań Półmaratonu. Opis przedmiotu
zamówienia, oraz projekt worka, stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do
niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć jeden worek jako wzór, wraz z
przykładowym nadrukiem. Worki dostarczone Zamawiającemu w trakcie realizacji
zamówienia, nie mogą odbiegać rozmiarem, kolorem oraz jakością nadruku od tych
przedstawionych jako wzór wraz ze złożoną ofertą Termin realizacji: do 31.03.2014
r. Część II: Dostawa 8000 plecaków dla biegaczy 15 Poznań Maratonu. Opis
przedmiotu zamówienia, oraz projekt plecaka, stanowią odpowiednio załącznik nr 3
i 4 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć jeden plecak jako wzór, .
Plecaki dostarczone Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą
odbiegać rozmiarem, kolorem oraz jakością nadruku od tych przedstawionych jako
wzór wraz ze złożoną ofertą Termin realizacji: do 30.09.2014 r Część III: Wykonanie
i dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym
- załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości zamówionego towaru w ramach poszczególnych asortymentów, w
zależności od zapotrzebowania uzależnionego od ilości uczestników poszczególnych
imprez. Ostateczna ilość zamawianego towaru oraz materiały do nadruku, zostaną
Wykonawcy przekazane nie później niż 20 dni przed terminem imprezy. Główne
imprezy na które należy dostarczyć gadżety tj. PÓLMARATON i MRATON zaplanowano
odpowiednio w pierwszych dniach kwietnia i października 2014 r. Termin dostawy 5
dni przed terminem imprezy w oznakowanych ilością kartonach. Do oferty należy
dołączyć wzory proponowanych przedmiotów, zgodnie z Formularzem Cenowym - po

1 sztuce z każdej wymienionej pozycji wraz z przykładowym nadrukiem. Gadżety
dostarczone Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą odbiegać
rozmiarem, kolorem oraz jakością nadruku od tych przedstawionych wraz jako wzór
wraz ze złożoną ofertą Termin realizacji: do 31.12.2014 r. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub kilka części zamówienia. Zamawiane artykuły należy dostarczać na koszt
Wykonawcy, do siedziby Dyrekcji POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34A w Poznaniu..
• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Dostawa worków i plecaków dla biegaczy oraz materiałów
reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji. Część I: Dostawa 7500 worków dla biegaczy 7 Poznań Półmaratonu. Opis
przedmiotu zamówienia, oraz projekt worka, stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i
2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć jeden worek jako wzór, wraz
z przykładowym nadrukiem.Termin realizacji: do 31.03.2014 r. Część II: Dostawa
8000 plecaków dla biegaczy 15 Poznań Maratonu. Opis przedmiotu zamówienia, oraz
projekt plecaka, stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do niniejszej specyfikacji.
Do oferty należy dołączyć jeden plecak jako wzór, wraz z przykładowym nadrukiem
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą wzoru plecaka w innym kolorze niż
kolory wskazane do realizacji zamówienia. W terminie do 30.06.2014 roku
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu, wzór plecaka w kolorach wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia, do ostatecznej akceptacji. Jeśli Wykonawca w w/w terminie, nie
przedstawi Zamawiającemu, wzoru plecaka w kolorach wymaganych w opisie
przedmiotu zamówienia do akceptacji, bądź przedstawiony wzór nie zostanie przez
Zamawiającego zaakceptowany, Zamawiający może odstąpić od umowy. Plecaki
dostarczone Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą odbiegać
rozmiarem, oraz jakością wykonania i nadruku od tych przedstawionych jako wzór
wraz ze złożoną ofertą. Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć plecaki w kolorach wskazanych przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: do 30.09.2014 r Część III: Wykonanie i
dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym
- załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości zamówionego towaru w ramach poszczególnych asortymentów, w
zależności od zapotrzebowania uzależnionego od ilości uczestników poszczególnych
imprez. Zamawiający gwarantuje zamówienie minimalnych ilości gadżetów dla
poszczególnych pozycji formularza cenowego odpowiednio: poz. 1- 75% poz 2. 75%, poz. 3 - 90%, poz. 4 - 90%, poz. 5 - 95%, poz. 6 - 50%, poz. 7- 90%, poz.8 - 95%,
poz. 9- 95%, poz. 10- 75% poz. 11- 90% poz. 12- 90% poz 13- 90% poz 14- 90% poz 15
- 75% poz 16- 90% Ostateczna ilość zamawianego towaru oraz materiały do nadruku,
zostaną Wykonawcy przekazane nie później niż 20 dni przed terminem imprezy.
Główne imprezy na które należy dostarczyć gadżety tj. PÓŁMARATON i MARATON
zaplanowano odpowiednio 06.04.2014 r i 12.10.2014 r. oraz bieg Nordic Walking
28.06.2014 r. Dostawy odbywać się będą partiami. Główne partie dostaw to:
Półmaraton, Maraton i Nordic Wolking, obejmujące gadżety przypisane tym
imprezom, zgodnie z Formularzem cenowym. Termin dostawy 5 dni przed terminem
imprezy w oznakowanych ilością kartonach. Do oferty należy dołączyć wzory

proponowanych przedmiotów, zgodnie z Formularzem Cenowym - po 1 sztuce z
każdej wymienionej pozycji wraz z przykładowym nadrukiem. Gadżety dostarczone
Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą odbiegać rozmiarem,
kolorem oraz jakością nadruku od tych przedstawionych wraz jako wzór wraz ze
złożoną ofertą Termin realizacji: do 31.12.2014 r. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub kilka części zamówienia. Zamawiane artykuły należy dostarczać na koszt
Wykonawcy, do siedziby Dyrekcji POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34A w Poznaniu..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat
zamawiającego, Poznań (61-553),ul. Chwiałkowskiego 34A..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat
zamawiającego, Poznań (61-553),ul. Chwiałkowskiego 34A..

