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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100479-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Organizacja wycieczek
2021/S 040-100479

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-630740)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podole 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Piorun-Mazurek
E-mail: kmazurek@kpt.krakow.pl 
Tel.:  +48 690875100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kpt.krakow.bip-e.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach projektu 
„Kreatywna Małopolska II” z podziałem na 4 części
Numer referencyjny: 2/12/2020/PZP

II.1.2) Główny kod CPV
63511000 Organizacja wycieczek

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach projektu 
„Kreatywna Małopolska II” finansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 
na lata 2014–2020, z podziałem na 4 części:
— część nr 1 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 
2 a 7 czerwca 2021 r.,
— część nr 2 – organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach 
między 18 a 24 lipca 2021 r.,
— część nr 3 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska, GMT+2) do Szanghaju (Chiny, GMT
+8) w lipcu 2021 r.,
— część nr 4 – organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach między 25 a 29 sierpnia 
2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-630740

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Podole 60 w Krakowie.
W przypadku utrzymania stanu stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, udział 
wykonawców w publicznym otwarciu ofert nastąpi poprzez transmisję online dnia 1 marca 2021 r., o godzinie 
13.30, na stronie: https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Podole 60 w Krakowie.
W przypadku utrzymania stanu stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, udział 
wykonawców w publicznym otwarciu ofert nastąpi poprzez transmisję online dnia 11 marca 2021 r., o godzinie 
13.30, na stronie: https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 11/03/2021
Czas lokalny: 13:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający w wyjaśnieniach doprecyzował, że zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku części 1 i 2, 
Wykonawca ma zapewnić zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych w systemie ESTA dla wszystkich 
uczestników wizyty studyjnej w ramach danej części (nie zaś wizy). Ponadto, w przypadku części nr 1, 2 i 3, 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu oczekiwania na przesiadkę do maksymalnie 4,5 h. W przypadku 
części nr 4, postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, pozostają bez zmian.
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