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Świdnik, dnia 8 stycznia 2018 r.

Wykonawcy

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 2
Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku - Zespół Szkół Nr 1 im. C. K.
Norwida w Świdniku, ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, na podstawie rozdz. IX
ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu na usługi społeczne obejmujące
prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem
do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje następujących zmian w ogłoszeniu
o zamówieniu.
Zmianie ulega:
1. Treść rozdz. III ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu, akapit dotyczący części 7
postępowania pn. Szkolenie BHP – dla 50 uczniów na następującą:
„CZĘŚĆ NR 7
Szkolenie BHP – dla 50 uczniów.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń
z zakresu BHP (szkolenie wstępne – instruktaż ogólny) dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1
im C. K. Norwida w Świdniku zgodnie z ramowymi programami szkoleń dla grup
stanowiskowych:
- gr I - uczniowie skierowani na staże zawodowe na stanowiskach robotniczych
w magazynach i supermarketach (około 15 uczniów);
- gr II - uczniowie skierowani na staże zawodowe na stanowiskach robotniczych
w placówkach gastronomicznych lub hotelarskich (około 35 uczniów).
(W obydwu grupach łącznie 50 uczniów.)
Organizacja szkolenia obejmuje:
- sporządzenie dokumentacji szkoleniowej;
- wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń i po jednym
komplecie dla zamawiającego, uwzględniając omawiane zagadnienia;
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników;
- sporządzenie sprawozdania oraz protokół ze szkoleń;
- pomoce dydaktyczne.
Realizacja czerwiec 2018, według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Zajęcia
prowadzone w siedzibie Zamawiającego.”
2. Termin składania i otwarcia ofert dotyczący części 7 postępowania pn. Szkolenie
BHP – dla 50 uczniów określony w rozdz. XII ogłoszenia o zamówieniu na
następujący:
1. Miejsce i termin składania ofert dotyczący części 7 postępowania:
Miejsce:

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040
Świdnik, sekretariat
Termin:
do dnia 12 stycznia 2018 r., do godz. 12:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert dotyczący części 7 postępowania:
Miejsce:
Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040
Świdnik, sekretariat
Termin:
Dnia 12 stycznia 2018 r., godz. 12:30.
W związku z powyższym koperta dotycząca oferty na cześć 7 postępowania powinna być
zaadresowana następująco:
Oferta w postępowaniu na: „Prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu
„Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16)
Część 7 - nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2018 r. przed godz. 12:30. Dostarczyć do
Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040
Świdnik, sekretariat do godz. 12:00.

Odpowiedniej zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1
im. C. K. Norwida w Świdniku
Krzysztof Paweł Gałan
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