
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt.: „PROMOCJA ZDROWIA 
POPRZEZ SPORT – ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH 
W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG), z podziałem na X części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-06-01/09 
l.dz.: ZP.KW-00084/09 

Data: 
04.05.2009 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1. Zmienia się zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I Imprezy 
sportowo – rekreacyjne na strefie: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
ul. Szamotulska 24, 62 – 090 ROKIETNICA w następujący sposób: 

Lp. 
NAZWA 

IMPREZY 
OPIS ZADANIA Data Godzina 

CZĘŚĆ I 
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie: 

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, 62-090 ROKIETNICA 

1 Zawody w 
koszykówkę  

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 40 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy. W ramach 
organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, 
drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla uczestników zawodów; 
jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e.  Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od 
zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa 
zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu 
sprawozdania na Zamawiającego. 

2 sierpnia 
2009 r. 

10:00-
12:00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zawody w 

siatkówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu.Zamawiający będzie dysponował 
sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry 
w piłkę siatkową (do 30 szt.).Po akceptacji scenariusza imprezy 
Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do 
jej realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność 
za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu 
imprezy.W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę 
niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. Wykonawca 
sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 

2 sierpnia 
2009 r. 

12:15-
14:15 
  



3 Zawody w 
unihokeja 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w unihokeja (do 2 
zestawów).  
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę 
niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.  
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 

2 sierpnia 
2009 r. 

14:30-
16:30 
  

4 Zawody w 
piłk ę ręczną  

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę ręczną (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę 
niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.  
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 

23 sierpnia 
2009 r. 

10:00-
12:00 

  

5 Turniej gry w 
badmintona 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w badmintona (do 5 
zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę 
niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.  
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 

23 sierpnia 
2009 r. 

12:15-
14:15 
  



6 
Turniej gry w 
mini piłk ę 
noŜną 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.Zamawiający będzie dysponował sprzętem 
sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.).Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni 
w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i 
rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy.W ramach organizacji imprezy 
Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, 
dyplomy okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: 
animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-
toy'e. Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, zgodnie z 
załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

23 sierpnia 
2009 r. 

14:30-
16:30 
  

7 

"Sport bez 
barier" 
impreza 
integracyjna 
dzieci i 
młodzieŜy 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 
godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania 
Zamawiającemu.Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, 
zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 
40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 30 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 
szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami 
(do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.).Po akceptacji 
scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w 
ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po 
zakończeniu imprezy.W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: 
wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, 
opiekunów, obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport 
dzieci z gmin: Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo. Wykonawca sporządza, w 
ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w 
podanej przez Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

6 września 
2009 r. 

10:00-
12:00 
  

8 Paraolimpiada 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 
godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 40 szt.), 
piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną 
(do 30 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do 
gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 
szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami 
(do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), 
kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej realizacji. Tym samym Wykonawca 
bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, 
medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla uczestników 
paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę 
techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.  
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez  
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa 
zgodę na przeniesienie autorskich praw  
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

6 września 
2009 r. 

12:15-
14:15 
  



9 
Mi ędzygminny 
Turniej gry w 
piłk ę ręczną  

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy 
otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów 
do zaakceptowania Zamawiającemu.Zamawiający będzie dysponował 
sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry 
w piłkę ręczną (do 30 szt.). Po akceptacji scenariusza imprezy 
Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do 
jej realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność 
za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu 
imprezy.W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę 
niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy okolicznościowe - dla 
uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport 
powrotny dzieci do gmin: Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 

6 września 
2009 r. 

14:30-
16:30 
  

 
2. Zmienia się zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część X Festyny 

sportowo – rekreacyjne w następujący sposób: 

Lp. 
NAZWA 

IMPREZY 
OPIS ZADANIA Data Godzina 

CZĘŚĆ X 
Festyny Sportowo – rekreacyjne  

1 

Zespół Szkół 
im. Jadwigi i 
Władysława 
Zamoyskich w 
Rokietnicy 
ul. Szamotulska 
24, 62-090 
ROKIETNICA 
 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania festynu 
otwartego dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającego ok. 3 
godziny. Przedstawienie w/w planu imprezy do zaakceptowania 
Zamawiającemu.  
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 40 szt.), 
piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 30 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 
szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), 
karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.).  
Po akceptacji scenariusza festynu Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jego realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu festynu. 
W ramach organizacji festynu Wykonawca zapewnia: scenę z 
zadaszeniem, nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę techniczną, w tym 
akustyka; godzinny występ młodzieŜowego zespołu muzycznego (hip-
hop); konferansjera prowadzącego festyn oraz trenera prowadzącego 
zawody sportowe, przygotowane zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego scenariuszem. Ponadto Wykonawca zapewni grochówkę 
dla ok. 300 osób, 6 toy-toy'ów oraz transport dzieci (3 kursy autokaru dla 
około 50 osób) z gmin: Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Czerwonak. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie  
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 
 

6 lipca 
2009 r. 

12:00-
15:00 
  



2 

Zespół Szkół 
im. Adama 
Wodziczki w 
Mosinie 
ul. Topolowa 2, 
62-050 
MOSINA 
 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania festynu 
otwartego dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającego ok. 3 
godziny. Przedstawienie w/w planu imprezy do zaakceptowania 
Zamawiającemu.  
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 50 szt.), 
piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 20 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 40 
szt.), skakankami (do 35 szt.), stepami do aerobiku (do 21 szt.), 
karimatami (do 30 szt.), kamizelkami treningowymi (do 60 szt.), 
starterami do biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 
3 zestawów).  
Po akceptacji scenariusza festynu Zamawiający udostępni w/w sprzęt 
Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jego realizacji. Tym samym 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu festynu. 
W ramach organizacji festynu Wykonawca zapewnia: scenę z 
zadaszeniem, nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę techniczną, w tym 
akustyka; godzinny występ młodzieŜowego zespołu muzycznego (hip-
hop); konferansjera prowadzącego festyn oraz trenera prowadzącego 
zawody sportowe, przygotowane zgodniez zaakceptowanym przez 
Zamawiającego scenariuszem. Ponadto Wykonawca zapewni grochówkę 
dla ok. 300 osób, 6 toy-toy'ów oraz transport dzieci (3 kursy autokaru dla 
około 50 osób) z gmin: Kórnik, Puszczykowo, Komorniki. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z 
przeprowadzonej imprezy w podanej przez Zamawiającego formie, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie  
autorskich praw majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na 
Zamawiającego. 
 

19 lipca 
2009 r. 

12:00-
15:00 
  

 
3. Zapisy formularza ofertowego do części  I: 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  
Cena brutto 
(cena netto z 

VAT) 

1 Zawody w piłkę ręczną  05.07.2009 10:00-12:00   

2 Turniej gry w badmintona  05.07.2009 12:15-14:15   

3 Turniej gry w mini piłkę noŜną  05.07.2009 14:30-16:30   

4 Zawody w koszykówkę 02.08.2009 10:00-12:00   

5 Zawody w siatkówkę 02.08.2009 12:15-14:15   

6 Zawody w unihokeja 02.08.2009 14:30-16:30   

7 
„Sport bez barier” impreza integracyjna dla dzieci 

i młodzieŜy 
06.09.2009 10:00-12:00   

8 Paraolimpiada 06.09.2009 12:15-14:15   

9 Międzygminny turniej gry w piłkę ręczną 06.09.2009 14:30-16:30   

RAZEM    

 
 
 



Zastępuję się zapisami: 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  Cena brutto (cena 
netto z VAT) 

1 Zawody w koszykówkę 02.08.2009 10:00-12:00   

2 Zawody w siatkówkę 02.08.2009 12:15-14:15   

3 Zawody w unihokeja 02.08.2009 14:30-16:30   

4 Zawody w piłkę ręczną  23.08.2009 10:00-12:00   

5 Turniej gry w badmintona  23.08.2009 12:15-14:15   

6 Turniej gry w mini piłkę noŜną  23.08.2009 14:30-16:30   

7 
„Sport bez barier” impreza integracyjna dla dzieci 

i młodzieŜy 
06.09.2009 10:00-12:00   

8 Paraolimpiada 06.09.2009 12:15-14:15   

9 Międzygminny turniej gry w piłkę ręczną 06.09.2009 14:30-16:30   

RAZEM    

 
4. Zapisy formularze ofertowego do części X: 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  Cena brutto (cena 
netto z VAT) 

1 Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie 

19.07.2009 12:00-15:00   

2 Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 

23.08.2009 12:00-15:00   

RAZEM    

 
 Zastępuje się zapisami: 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  Cena brutto (cena 
netto z VAT) 

1 Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy  

06.07.2009 12:00-15:00   

2 Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie 

19.07.2009 12:00-15:00   

RAZEM    

 
W związku z  dokonanymi zmianami Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone 

zostają nowe terminy: 
− składania ofert – 12.05.2009 r. o godz. 11:00; 
− otwarcia ofert – 12.05.2009 r. o godz. 11:05; 
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 12.05.2009 r., do godz. 11:00. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

 
Załączniki:  
Zmienione formularze ofertowe do części I i X. 

 
60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 



 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
 
………………………………………….…………………... …..............................................                                                                                                                                                                              

(miejscowość i data) 
 tel./ faks, e-maii: 
………………………………………………………….                                                                                                                                  
 

OFERTA – CZĘŚĆ I 
organizacja i realizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Zespole Szkół im. Jadwigi 

i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 ROKIETNICA 
 

POWIAT W POZNANIU 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt.: „PROMOCJA ZDROWIA 
POPRZEZ SPORT – ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH 
W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), z podziałem na X części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy 
realizacje zamówienia za cenę: 

 
Cena: ………………………….zł netto, słownie…………………………………………………..zł, 

plus podatek VAT……...%, tj………………………………………………..zł, 
cena brutto ………………………………………………zł, 

słownie……………………………………………………………………………….. 
w tym: 

 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  
Cena brutto 
(cena netto z 

VAT) 

1 Zawody w koszykówkę 02.08.2009 10:00-12:00   

2 Zawody w siatkówkę 02.08.2009 12:15-14:15   

3 Zawody w unihokeja 02.08.2009 14:30-16:30   

4 Zawody w piłkę ręczną  23.08.2009 10:00-12:00   

5 Turniej gry w badmintona  23.08.2009 12:15-14:15   

6 Turniej gry w mini piłkę noŜną  23.08.2009 14:30-16:30   

7 
„Sport bez barier” impreza integracyjna dla dzieci 

i młodzieŜy 
06.09.2009 10:00-12:00   

8 Paraolimpiada 06.09.2009 12:15-14:15   

9 Międzygminny turniej gry w piłkę ręczną 06.09.2009 14:30-16:30   

RAZEM    



 
 
 
 Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę zrealizujemy w wymienionych w powyŜszej tabeli terminach. 
2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655); 
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………………… 
7. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
8. Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3)................................................. 
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3)................................................. 
           
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem                      

 
 
 .............................................................................. 

                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
………………………………………….…………………... …..............................................                                                                              

(miejscowość i data) 
 tel./ faks, e-maii: 
………………………………………………………….                                                                                                                                  

OFERTA – CZĘŚĆ NR X 
organizacja festynów sportowych w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

ul. Szamotulska 24, 62-090 ROKIETNICA oraz w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 
62-050 MOSINA  

 
POWIAT W POZNANIU 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt.: „PROMOCJA ZDROWIA 
POPRZEZ SPORT – ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH 
W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), z podziałem na X części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy 
realizacje zamówienia  za cenę: 

Cena: ………………………….zł netto, słownie…………………………………………………..zł, 
plus podatek VAT……...%, tj………………………………………………..zł, 

cena brutto ………………………………………………zł, 
słownie……………………………………………………………………………….. 

w tym: 

Lp. Nazwa Data Godzina Cena netto  
Cena brutto (cena 

netto z VAT) 

1 
Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół 

im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy  
06.07.2009 12:00-15:00   

2 
Festyn sportowo – rekreacyjny w Zespole Szkół im. 

Adama Wodziczki w Mosinie 
19.07.2009 12:00-15:00   

RAZEM    

 Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę zrealizujemy w wymienionych w powyŜszej tabeli terminach. 
2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655); 
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………………… 
7. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
8. Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3)................................................. 
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3)................................................. 
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem                      
 

 .............................................................................. 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 


