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Gniezno, dnia 10 czerwca  2010 r. 
 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia 
szkolenia: z zakresu aktywizacji na rynku pracy wraz z doradztwem zawodowym  dla 
74osób  będących podopiecznymi MOPS w Gnieźnie, w ramach projektu Edukacja ku 
samodzielności- propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w 
mieście Gnieźnie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), prowadzący 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w 
przedmiotowym postępowaniu wprowadza zmiany do treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następującym zakresie, zgodnym z ogłoszeniem o zamówieniu, 
opublikowanym  w BZP na portalu UZP nr 242066-2010: 
 

I. W dziale III dodaje się tekst o treści:  
„Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w podziale na 4 grupy w 
terminach kolejno po sobie następujących” 

II. W dziale V pkt.3.2. dodaje się tekst o treści:  
„Osoby wskazane do przeprowadzenia zamówienia w części dot. 
warsztatów z podstaw wizażu, fryzjerstwa i kosmetyki muszą posiadać 
wykształcenie kierunkowe (co najmniej ponadgimnazjalne), tj. fryzjerstwo, 
kosmetyka. W wykazie należy wpisać tylko osoby spełniające podane 
warunki. Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu 
zrealizowanych szkoleń metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia”. 
 

III. W dziale X. lit. C  zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 
Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: „Nie otwierać przed dniem 
13.08.2010r.”  oraz „Przetarg nieograniczony na szkolenie z zakresu aktywizacji 
na rynku pracy wraz z doradztwem zawodowym” ; na kopercie należy zamieścić 
również nazwę i adres Wykonawcy 

IV. W dziale XI zmienia się pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: 
1. Oferty należy składać do dnia: 2010-08-13 do godz. 08.30 w siedzibie 

Zamawiającego:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie 
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno 
Pokój nr 7 (sekretariat) III piętro. 
 

2. Publiczne otwarcie ofert. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  13 sierpnia 2010 o godz. 08:45 w siedzibie 
zamawiającego w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 
2, pokój nr 7 (III pietro). 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom. 
 


