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Dotyczy:  postępowania,  którego  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na

przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych

i  indywidualnych  dla  nauczycieli  szkół   i przedszkoli  w  ramach  projektu

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu

powiatu  wrzesińskiego” realizowanego  przez  Powiat  Wrzesiński,  dofinansowanego  z

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa  w ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o modyfikacji treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega:

-  Pkt.  IX.  SIWZ  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków, pkt. 2

było:

2.       posiadają wiedzę i doświadczenie

Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony jeżeli wykaże się należytym wykonaniem,

a w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,  w  okresie

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest  krótszy  -   w tym okresie,  5 form doskonalenia nauczycieli  (szkolenia,

warsztaty,  wykłady,  konsultacje  grupowe  i  indywidualne)  i  potwierdzone  dowodami,  że

zostały wykonane  należycie, dotyczy każdej części postępowania.
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jest:

2.       posiadają wiedzę i doświadczenie

Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony jeżeli wykaże się należytym wykonaniem,

a w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,  w  okresie

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest  krótszy  -   w tym okresie,  5 form doskonalenia nauczycieli  (szkolenia,

warsztaty,  wykłady,  konsultacje  grupowe  i  indywidualne)  i  potwierdzone  dowodami,  że

zostały wykonane  należycie, dotyczy każdej części postępowania.

W  sytuacji  gdy  wykonawca  składa  ofertę  na  więcej  niż  jedną  część  zobowiązany  jest

przedstawić  odrębne  formy  doskonalenia  nauczycieli (szkolenia,  warsztaty,  wykłady,

konsultacje grupowe i indywidualne) na każdą część, tzn. w sytuacji gdy wykonawca składa

ofertę np. na część nr 1 i 2 spełni powyższy warunek przedstawiając minimum 10 różnych

form doskonalenia nauczycieli, które zostaną potwierdzone dowodami, że zostały wykonane

należycie.

- Załącznik nr 8 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia. Zmiana polega na dopisaniu pkt. nr.13

o  brzmieniu:  zamawiający  przewiduje,  że  liczba  uczestników  na  każdych  wykładach  i

warsztatach wyniesie do 20 osób.

W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  Zamawiający  informuje,  iż  termin  do

składania i otwarcia ofert uległ zmianie z dnia 09.01.2015 r. na 15.01.2015 r., godziny do

składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.
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