
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 103086-2013 z dnia 2013-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tczów 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 4 cykli. Cykl 1 - trening kompetencji i 

umiejętności społecznych, Cykl 2 kursy zawodowe, Cykl 3 - Zorganizowanie jednodniowej wycieczki w 

celu integracyjno- edukacyjnym, Cykl 4 -... 

Termin składania ofert: 2013-03-26  

 

Numer ogłoszenia: 115988 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103086 - 2013 data 14.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów, woj. mazowieckie, tel. 

48 676 82 97, fax. 48 676 82 97. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie 3 lat przed 

dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał ( a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 

2 szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: 

szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych lub kurs zawodowy 

sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej lub kurs zawodowy kucharza - kelnera lub kurs 

zawodowy florystyka - bukieciarstwo lub kurs zawodowy opiekunka osób starszych lub kurs 

zawodowy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym lub kurs zawodowy wózki jezdniowe lub kurs 

zawodowy palacz kotłów CO lub kurs zawodowy groming - szkolenie strzyżenia psów lub kurs 

prawa jazdy kategorii B, oraz Kat. C+ E lub szkolenie w zakresie treningu pracy. Na 

potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103086&rok=2013-03-14


udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowdzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załaczeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZZ wraz z dokumentem 

potwierdzajacym, iz usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia 

niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia.  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie 3 lat 

przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał ( a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 

2 szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: 

szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych lub kurs zawodowy 

sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej lub kurs zawodowy kucharza - kelnera lub kurs 

zawodowy florystyka - bukieciarstwo lub kurs zawodowy opiekunka osób starszych lub kurs 

zawodowy wózki jezdniowe lub kurs zawodowy palacz kotłów CO lub kurs prawa jazdy kategorii 

B lub Kat. C lub kursu kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących drogowy 

przewóz rzeczy lub szkolenie w zakresie treningu pracy. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego 

warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane 

w wykazie zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia niniejszego warunku dokonana 

zostanie w formule spełnia/ nie spełnia.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie realizacji 

usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej trzema osobami (trenerami), 

którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci 

przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia:szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności 

społecznych lub kurs zawodowy sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej lub kurs 

zawodowy kucharza - kelnera lub kurs zawodowy florystyka - bukieciarstwo lub kurs zawodowy 



opiekunka osób starszych lub kurs zawodowy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym lub kurs 

zawodowy wózki jezdniowe lub kurs zawodowy palacz kotłów CO lub kurs zawodowy groming - 

szkolenie strzyżenia psów lub kurs prawa jazdy kategorii B, oraz Kat. C+ E lub szkolenie w 

zakresie treningu pracy. Sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZZ. Na 

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia 

niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia..  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie 

realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej trzema osobami 

(trenerami), którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

w postaci przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia:szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności 

społecznych lub kurs zawodowy sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej lub kurs 

zawodowy kucharza - kelnera lub kurs zawodowy florystyka - bukieciarstwo lub kurs zawodowy 

opiekunka osób starszych lub kurs zawodowy wózki jezdniowe lub kurs zawodowy palacz kotłów 

CO lub kurs prawa jazdy kategorii B lub Kat. C lub kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 

kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy lub szkolenie w zakresie treningu pracy. 

Sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania 

niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia niniejszego 

warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..  

 W ogłoszeniu jest: 26.03.2013 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy/Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie, pokój nr 3 Tczów 124, 26-706 Tczów..  

 W ogłoszeniu powinno być: 29.03.2013 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu 

Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie, pokój nr 3 Tczów 124, 26-706 Tczów..  

 


