
 

 

Jaworzno, dnia 12.09.2018r. 

MODYFIKACJA  
Zapytania ofertowego nr  3/ZO/LesnaKraina/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy  

świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu 

 „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 

 

 DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji ogłoszonego w dniu 07.09.2018 r. 

Zapytania ofertowego nr  3/ZO/LesnaKraina/18 w następującym zakresie: 

 

1. Pkt. X.6 e) zapytania ofertowego: 

Przed zmianą: 

wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z zakresu administracyjno-biurowego oraz z 

zakresu kadr i płac dla osób dorosłych w okresie ostatnich 2 lat (…) 

Po zmianie:  

wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z zakresu administracyjno-biurowego oraz z 

zakresu obsługi komputera dla osób dorosłych w okresie ostatnich 2 lat (…) 

2. pkt. XII 2 zapytania ofertowego: 

Przed zmianą: 

Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane w wyniku porównania liczby osób 

przeszkolonych w trakcie szkoleń/kursów z zakresu administracyjno-biurowego oraz 

z zakresu kadr i płac dla osób dorosłych z najwyższą liczbą osób przeszkolonych w trakcie 

szkoleń/kursów z zakresu z zakresu administracyjno-biurowego oraz z zakresu kadr i płac 

dla osób dorosłych spośród złożonych ofert 

Po zmianie:  

Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane w wyniku porównania liczby osób 

przeszkolonych w trakcie szkoleń/kursów z zakresu administracyjno-biurowego oraz 

z zakresu obsługi komputera dla osób dorosłych z najwyższą liczbą osób przeszkolonych 

w trakcie szkoleń/kursów z zakresu z zakresu administracyjno-biurowego oraz z zakresu 

obsługi komputera dla osób dorosłych spośród złożonych ofert. 

  



 

 

Zmianie ulegają także załączniki do zapytania ofertowego: 

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Przed zmianą: 

1. Posiada doświadczenie w realizacji usług szkolenia/kursu z administracyjno-

biurowego oraz z zakresu kadr i płac dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 

2 zrealizowanych szkoleń/kursów dla co najmniej 10 osób każde w okresie w ostatnich 

2 lat (tj. od 09.2016r.).  

Po zmianie: 

1. Posiada doświadczenie w realizacji usług szkolenia/kursu z administracyjno-

biurowego oraz z zakresu obsługi komputera dla osób dorosłych w wymiarze co 

najmniej 2 zrealizowanych szkoleń/kursów dla co najmniej 10 osób każde w okresie 

w ostatnich 2 lat (tj. od 09.2016r.).  

 

4. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

Przed zmianą: 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG POTWIERDZAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w realizacji usług szkoleń/kursów z zakresu administracyjno-biurowego oraz z zakresu kadr 

i płac  dla osób dorosłych w okresie ostatnich 2 lat (tj. od 09.2016r.) (spełniających 

wymagania określone w pkt X ppkt 1b zapytania ofertowego) 

Po zmianie: 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG POTWIERDZAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w realizacji usług szkoleń/kursów z zakresu administracyjno-biurowego oraz z zakresu 

obsługi komputera  dla osób dorosłych w okresie ostatnich 2 lat (tj. od 09.2016r.) 

(spełniających wymagania określone w pkt X ppkt 1b zapytania ofertowego) 

 

W związku z tym zmianie ulega termin składania ofert  na 19.09.2018r.  

5. Pkt. I Zapytania ofertowego:   

Przed zmianą: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2018r. w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie, na adres Biura Projektu: 

Po zmianie: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2018r. w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie, na adres Biura Projektu: 

 



 

 

6. Pkt X.5 Zapytania ofertowego: 

Przed zmianą: 

Oferenci są zobowiązani do wniesienia WADIUM: 

 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

 w terminie do dnia 14.09.2018r.  

Po zmianie: 

Oferenci są zobowiązani do wniesienia WADIUM: 

 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

 w terminie do dnia 19.09.2018r.  

 

Zamawiający informuje, że pozostałe warunki i ustalenia określone w Zapytaniu 

ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego nie uległy zmianie. Dokonana 

modyfikacja Zapytania Ofertowego i Załączników nr 3 i 5 do Zapytania Ofertowego   wiąże 

wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 

 

Jaworzno, dn. 12.09.2018r.  Mateusz Łętowski – Właściciel  

ŁĘTOWSKI CONSULTING  

Szkolenia, Doradztwo, Rozwój  

Mateusz Łętowski  

ul. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno 

 


