
    

                           

   

        

        

                                            

                  

                                

 

„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 

Znak: GOPS.080-2.6.3.2014          Piecki, 27 sierpnia 2014r. 

 

 

 

 

 Dot. Przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów 

zawodowych w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Ograniczenie 

bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. ,  

 

I Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia załącznik Nr 1 – 

„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia 19 sierpnia 2014r.  

Tekst, który należy zmienić znajduje się w Zał. Nr 1 do SIWZ w punktach: IV.1.1. ; IV.1.4.; 

oraz I.4., II.4., III.5., IV.4. oraz w zał. Nr 2 do SIWZ § 3. pkt 10 

 

W zał. Nr 1 w punktach IV.1.1,  IV.1.4.,  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jest:  
 

IV.1.1.Miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych: Powiat Mrągowo  

 

IV.1.4. Obowiązki Wykonawcy: 

Zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków  uczestnictwa w kursie tj.  

 zapewnienie wszystkim uczestnikom co najmniej jednej przerwy kawowej, 

 zapewnienie 1 ciepłego posiłku (stanowiącego drugie danie obiadowe)                   

z zachowaniem norm kaloryczności według zasad racjonalnego żywienia dla 

osoby dorosłej (gdy zajęcia trwają dłużej niż  4 godziny zegarowe dziennie).  

 zapewnienie na swój koszt sal wykładowych do zajęć teoretycznych, placu 

manewrowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca powinien  

zapewnić również wszelki asortyment niezbędny do realizacji kursu, powinien 

pokryć koszty zaświadczeń, egzaminów oraz wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.  

 oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia, materiałami 

dostarczonymi przez Zamawiającego tj., plakaty  zawierające logo Kapitał Ludzki 

Narodowa Strategia Spójności, flagę UE z odwołaniem do Unii Europejskiej          

i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu 

szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o treści: Projekt 

systemowy „Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie 

Piecki” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 

LUDZKI, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1., współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(…) 

 

 

 



    

                           

   

        

        

                                            

                  

                                

 

„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 

W zał. Nr 1 w punktach IV.1.1;  IV.1.4; Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  powinno być:  

 
IV.1.1.Miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych - Powiat Mrągowo  

Miejsce zajęć praktycznych (nauka jazdy po mieście) i egzamin do wyboru w wybranych 

miastach - Olsztyn, Ostrołęka  lub Łomża.  Dojazd na zajęcia ma zapewnić wykonawca.  

 

IV.1.4. Obowiązki Wykonawcy: 

Zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków  uczestnictwa w kursie tj.  

 zapewnienie wszystkim uczestnikom co najmniej jednej przerwy kawowej, 

 zapewnienie 1 ciepłego posiłku (stanowiącego drugie danie obiadowe)                   

z zachowaniem norm kaloryczności według zasad racjonalnego żywienia dla 

osoby dorosłej (gdy zajęcia trwają dłużej niż  4 godziny zegarowe dziennie).  

 zapewnienie na swój koszt sal wykładowych do zajęć teoretycznych, placu 

manewrowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca powinien  

zapewnić również wszelki asortyment niezbędny do realizacji kursu, powinien 

pokryć koszty zaświadczeń, egzaminów oraz wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.  

 opłacenie jednego podejścia do egzaminu państwowego dla każdego 

uczestnika i zapewnienie dla każdego z nich dojazdu na 1 egzamin 

państwowy z miejsca zamieszkania każdego z nich do ośrodka 

egzaminacyjnego i z powrotem. 

 oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia, materiałami 

dostarczonymi przez Zamawiającego tj., plakaty  zawierające logo Kapitał Ludzki 

Narodowa Strategia Spójności, flagę UE z odwołaniem do Unii Europejskiej          

i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu 

szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o treści: Projekt 

systemowy „Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie 

Piecki” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 

LUDZKI, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1., współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (…) 

 

W zał. Nr 1 w punktach I.4., II.4., III.5., IV.4., Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jest: 
 

Koszt cateringu, materiałów szkoleniowych, koszty wynajęcia autokaru należy uwzględnić         

w koszcie każdego uczestnika. 

 

W zał. Nr 1 w punktach I.4., II.4., III.5., IV.4., Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia powinno być. 
 

Koszt cateringu, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie nnw na czas realizacji kursu,   

koszty wynajęcia autokaru należy uwzględnić w koszcie każdego uczestnika. 

 

 



    

                           

   

        

        

                                            

                  

                                

 

„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 

 

W zał. Nr 2 w § 3, pkt 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

jest: 
 

10. Zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków realizacji kursu tj.                          

w szczególności: 

 oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się kursy, prowadzenie list 

obecności, dostarczanie certyfikatów, oraz wszelkich innych dokumentów 

dotyczących realizowanej usługi logotypami: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia 

Spójności, flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu szkoleń ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego o treści: Projekt systemowy „Ograniczenie 

bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w Gminie Piecki - realizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach Priorytetu VII, 

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 zapewnienie na swój koszt sal wykładowych do zajęć teoretycznych                      

i praktycznych oraz wszelkiego sprzętu i akcesoriów do prawidłowej realizacji 

kursów praktycznych. Wykonawca powinien pokryć koszty zaświadczeń, 

egzaminów oraz wszelkich wymaganych badań lekarskich niezbędnych               

do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w poszczególnych kursach, 

 do realizacji kursów Wykonawca zapewni uczestnikom (na swój koszt) 

odpowiednie materiały szkoleniowe tj. teczkę/ skoroszyt/ książkę z informacją                                  

o danym kursie (zawierającą zakres oraz szczegółowy program kursu) 

Dodatkowo - zeszyt, długopis, zakreślasz, ołówek, gumka dla każdego 

uczestnika.    
 zapewnienie wszystkim uczestnikom co najmniej jednej przerwy wraz z serwisem 

kawowym i poczęstunkiem (kawa, herbata, ciastka),   

 zapewnienie 1 ciepłego posiłku (stanowiącego drugie danie obiadowe)                   

z zachowaniem norm kaloryczności według zasad racjonalnego żywienia dla 

osoby dorosłej (gdy zajęcia trwają dłużej niż  4 godziny zegarowe dziennie).  

 

W zał. Nr 2 w § 3, pkt 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

powinno być: 
 

11. Zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków realizacji kursu tj. w 

szczególności: 

 oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się kursy, prowadzenie list 

obecności, dostarczanie certyfikatów, oraz wszelkich innych dokumentów 

dotyczących realizowanej usługi logotypami: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia 

Spójności, flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu szkoleń ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego o treści: Projekt systemowy „Ograniczenie 

bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w Gminie Piecki - realizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach Priorytetu VII, 



    

                           

   

        

        

                                            

                  

                                

 

„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 zapewnienie na swój koszt sal wykładowych do zajęć teoretycznych                      

i praktycznych oraz wszelkiego sprzętu i akcesoriów do prawidłowej realizacji 

kursów praktycznych. Wykonawca powinien pokryć koszty zaświadczeń, 

egzaminów oraz wszelkich wymaganych badań lekarskich niezbędnych               

do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w poszczególnych kursach, 

 ubezpieczenie nnw na czas realizacji kursu dla każdego uczestnika,  
 do realizacji kursów Wykonawca zapewni uczestnikom (na swój koszt) 

odpowiednie materiały szkoleniowe tj. teczkę/ skoroszyt/ książkę z informacją                                  

o danym kursie (zawierającą zakres oraz szczegółowy program kursu) 

Dodatkowo - zeszyt, długopis, zakreślasz, ołówek, gumka dla każdego 

uczestnika.    
 zapewnienie wszystkim uczestnikom co najmniej jednej przerwy wraz z serwisem 

kawowym i poczęstunkiem (kawa, herbata, ciastka),   

 zapewnienie 1 ciepłego posiłku (stanowiącego drugie danie obiadowe)                   

z zachowaniem norm kaloryczności według zasad racjonalnego żywienia dla 

osoby dorosłej (gdy zajęcia trwają dłużej niż  4 godziny zegarowe dziennie).  

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

załączniki pozostają bez zmian.  

 
 
 
 
 
 
 


