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__________________________________________________________________________ 

MGOPS.341-1/2011        Pleszew, dnia 05.07.2011 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy o zamówieniach publicznych z dn.29 stycznia 

2004 ( Dz. U.2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Na stronie tytułowej w specyfikacji jest:  

Nr sprawy 

Powinno być: 

MGOPS.341-1/2011 

 

Na stronie tytułowej jest: 

Specyfikację zatwierdzono dnia 04.07.2011 

Powinno być : 

Specyfikację zatwierdzono dnia 01.07.2011 

 

W punkcie 4.1. jest : 

Zamówienie zostało podzielone na VIII części  

Powinno być : 

Zamówienie zostało podzielone na VII części. 

 

W punkcie 4.1.7. jest: 

indywidualne spotkania z prawnikiem  

Powinno być: 

Indywidualne zajęcia z prawnikiem 

 

W punkcie 4.1. Część III zamówienia jest: 

„Obsługa kas fiskalnych – obsługa komputera” 

Powinno być : 

„Obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera” 

 

W punkcie 4.1. Część IV zamówienia jest: 

„Mała przedsiębiorczość „ szacunkowo dla 5 osób  

Powinno być : 

„Mała przedsiębiorczość” szacunkowo dla 6 osób 

 

W punkcie 4.1. Część VII zamówienia jest: 

Liczba godzin szacunkowo 60 godzin 

Powinno być: 

Liczba godz. 60 godz. 

 

W punkcie 4.7. jest : 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni osobom skierowanym na kurs jedno 

stanowisko dla jednego uczestnika kursu dla części : I, II, III. 

Powinno być : 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni osobom skierowanym na kurs jedno 
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stanowisko dla jednego uczestnika kursu. 

 

W punkcie 4.10. jest: 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia spełni wymóg co do sali wykładowej zgodnie  

z wymogami BHP dot. pracy na danym stanowisku dla części I , II , III. - zostaje wykreślony. 

Ulega zmianie numeracja punktów, jest : 

Punkt 4.11. powinno być: punkt 4.10. 

Punkt 4.12. powinno być: punkt 4.11. 

Punkt 4.13. powinno być: punkt 4.12. 

Punkt 4.14. powinno być: punkt 4.13. 

Punkt 4.17. powinno być: punkt 4.14. 

Punkt 4.18. powinno być: punkt 4.15. 

 

W punkcie 5 jest: 

termin realizacji zamówienia jest: do dnia 15.11.2011r. 

Powinno być:  

termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części I zamówienia jest : 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2011r. 

Powinno być : 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi najpóźniej do dnia 

15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części II zamówienia jest: 

„Florystyka z elementami sprzedaży” szacunkowo dla 4 osób 

Powinno być: 

„Florystyka z elementami sprzedaży” szacunkowo dla 5 osób. 

 

W punkcie 6 w Części II zamówienia jest: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2011r. 

Powinno być: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy , przy czym zakończenie nastąpi najpóźniej do dnia 

15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części III zamówienia jest: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2011r. 

Powinno być: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy przy czym zakończenie nastąpi najpóźniej do dnia 

15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części IV zamówienia jest: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi do dnia 15.11.2011r. 

Powinno być: 

Rozpoczęcie kursu po zawarciu umowy, przy czym zakończenie nastąpi najpóźniej do dnia 

15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części V zamówienia jest: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia warsztatów 



                                          
 
 
 

Projekt systemowy „Lepsze Jutro” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 
 

3 
 

przy czym zakończenie warsztatów nastąpi najpóźniej w dniu 15.11.2011r. 

Powinno być: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia warsztatów 

przy czym zakończenie warsztatów nastąpi najpóźniej do dnia 15.11.2011r. 

 

W punkcie 6 w Części V zamówienia jest: 

Liczba godzin 72 szacunkowo dla 30 osób 

Powinno być: 

Liczba godzin 30 szacunkowo dla 30 osób. 

 

W punkcie 6 w Części VII zamówienia jest: 

Liczba godzin szacunkowo 72 godz. 

Powinno być : 

Liczba godzin 60 godz. 

 

W punkcie 11.3. jest: 

korespondencje należy kierować na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 14, 63-300 Pleszew 

Powinno być: 

korespondencje należy kierować na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1 , 63-300 Pleszew 

 

 

             

             

              

          Dyrektor  

Miejsko-Gminnego 

        Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pleszewie  

Iwona Sarna 
 

 

 


