
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 205710-2012 z dnia 2012-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług akwizycji polegających na pozyskaniu sponsorów, na działalność 

artystyczną Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. Szczegółowe warunki realizacji... 

Termin składania ofert: 2012-06-25  

 

Numer ogłoszenia: 136639 - 2012; data zamieszczenia : 22.06.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  205710 - 2012 data 15.06.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, fax. 081 3708852. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

• W ogłoszeniu jest:  Część II a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii 

prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) kaŜdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i 

doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyŜej 40 000,00 zł brutto i do kwoty 

50.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) kaŜdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze 

sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) 

realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.09.2012.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Część II a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii 

prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) kaŜdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i 

doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyŜej 30 000,00 zł brutto i do kwoty 

50.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) kaŜdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze 

sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) 

realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.09.2012.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁĄCZNIK1.  

• W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług akwizycji polegających na pozyskaniu sponsorów, na 

działalność artystyczną Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. Szczegółowe 



warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy znajdujący się w dokumentacji postępowania. Zamawiający 

określa, Ŝe maksymalne wynagrodzenie prowizyjne (brutto) dla Wykonawcy nie moŜe przekroczyć 20% kwoty 

(brutto) pozyskanej od sponsora/ów. W szczególności przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Część II a) 

wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie 

negocjacji; d) kaŜdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów 

sponsoringu na łączną kwotę powyŜej 40 000,00 zł brutto i do kwoty 50.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy; e) kaŜdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z 

realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie od dnia 

zawarcia umowy do 30.09.2012..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub 

zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług akwizycji polegających na pozyskaniu 

sponsorów, na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy znajdujący się w dokumentacji postępowania. 

Zamawiający określa, Ŝe maksymalne wynagrodzenie prowizyjne (brutto) dla Wykonawcy nie moŜe przekroczyć 

20% kwoty (brutto) pozyskanej od sponsora/ów. W szczególności przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 

Część II a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) 

przeprowadzanie negocjacji; d) kaŜdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do 

zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyŜej 30 000,00 zł brutto i do kwoty 50.000,00 zł brutto, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy; e) kaŜdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie 

raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie od 

dnia zawarcia umowy do 30.09.2012..  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok 522 sekretariat (V 

piętro)..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok 522 sekretariat (V 

piętro)..  

 
 


