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Przetarg nieograniczony na organizację i obsługę
studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach
Projektu „Kreatywna Małopolska II” z podziałem
na 4 części
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Oferty należy składać zgodnie
z zasadami określonymi w SIWZ nie później niż do dnia 11.03.2021 r. do godziny
12.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2021 r. o godzinie 13.30.
Udział Wykonawców będzie możliwy przez transmisję online przy pomocy aplikacji
zoom. Link do transmisji:
https://us02web.zoom.us/j/81727988092?pwd=QkpobXZOZWNuOFNIandtVVFSS
GNvdz09. ID spotkania: 817 2798 8092, hasło: 221392.
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