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Projekt  „Ty też potrafisz” 2013 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

________________________________________________________________ 

        Tczów, dnia 22.03.2013r. 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 103086 z dnia 14.03.2013r. 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.; „Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń wielodniowych oraz wyjazdu integracyjnego dla uczestników z otoczeniem w ramach 

projektu „Ty tez potrafisz” 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający na podstawie art.38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujących punktach: 

1. Pkt. 8.2.2 otrzymuje brzmienie: 

 w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.2. Części I SIWZ, Wykonawca 

wykaże, 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  operatora  koparko –ładowarki 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 5 do SIWZ, wraz  
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z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały 

wykonane należycie . 

2. Pkt. 8.2.3 otrzymuje brzmienie: 

 w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.3. SIWZ, Wykonawca wykaże, 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  operatora  koparko – ładowarki 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 szkolenia w zakresie treningu 

pracy. Sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

3. Pkt. 12.15 otrzymuje brzmienie: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie 

Oferta w postępowaniu na: 

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych oraz wyjazdu 

integracyjnego dla uczestników z otoczeniem 

w ramach projektu „Ty też potrafisz” 

 

Nie otwierać przed dniem:  29.03.2013r., godzina 10:00 

4. Pkt. 15.1 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Sekretariat Urzędu Gminy/Gminny 

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

dnia  29.03.2013r. do godz. 8:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu 

oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta 

złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. 

5. Pkt. 15.2 otrzymuje brzmienie: 
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu  29.03.2013r.  

o godz. 10:00, w pok. nr  22 - sala narad urzędu gminy. 

 

W związku z powyższym zianie uległy także załączniki. 

W załączniku nr 1 pkt. 1 Otrzymuje brzmienie: 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z zakresem i na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ za całkowitą cenę netto …………… zł, co wraz z należnym podatkiem 
w wysokości ……….%1 stanowi ………… zł brutto …………… zł (słownie: ………………. złotych), 

zgodnie z poniższym kosztorysem: 

 

Nazwa cyklu szkolenia 

 

Cena netto Stawka 

VAT w % 

Cena brutto 

CYKL 1 Trening 

kompetencji i 

umiejętności społecznych 

   

Cykl 2 Kursy zawodowe    

- sprzedawca z obsługą 

komputera i kasy fiskalnej 

   

- kucharz-kelner    

- operator koparko - 

ładowarki 

   

- prawo jazdy kat. B    

- florystyka bukieciarstwo    

 - opiekunka osób starszych    

- wózki jezdniowe    

- palacz kotłów CO    

- prawo jazdy kat. C    

- kwalifikacja wstępna 

przyspieszona dla kierowców 

wykonujących drogowy 

przewóz rzeczy 

   

CYKL 3 wyjazd 

integracyjno – edukacyjny 

dla BO z otoczeniem 

   

CYKL 4 Trening pracy    

    

                                                           
1 Określenie właściwej z odpowiednimi przepisami stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.  
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Razem 

 

   

 

 

2) Ofertujemy wykonanie zamówienia zgodnie z terminem i na warunkach płatności 
określonych w SIWZ.  

 
3) Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) …………………………….: (wypełnić jeśli dotyczy) 

 

 

Z załączniku nr 3 pkt. 5.1.1 otrzymuje brzmienie: 

 

Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia następujących kursów zawodowych:  

 

 Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (80 h  / 3 osoby),  

 Kucharz – kelner (120 h / 4 osoby),  

 Operator  koparko – ładowarki (170 h / 1 osoba),  

 Prawo jazdy kat B -  (60 h / 2 osoby) 

 Florystyka – bukieciarstwo – ( 80 h/ 6 osób) 

 Opiekunka osób starszych – ( 120h, w tym 80h praktyka, 40h teoria/4 osoby) 

 Wózki jezdniowe – (67 h/1 osoba) 

 Palacz kotłów CO – (50 h/1 osoba) 

 Prawo jazdy kat. C – (50 h/2 osoby)  

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących drogowy 

przewóz rzeczy 140 godz. – 1 osoba 

 

Zmiana treści SIWZ i załączników spowodowana jest zmianą potrzeb grupy docelowej 

biorącej udział w projekcie „ Ty tez potrafisz” w 2013r.  


