Kłobuck, dn. 20 luty 2007r.
ZI.I.3432/07/07

Wykonawcy
w postępowaniu ZI.I.3432/07/07

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
przetargowym pn. „ Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik
do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.
Modyfikacja polega na:
Nadaje się nowe brzmienie: pkt. 4 SIWZ oraz § 2 wzoru umowy (zestawienie załączników
1-4)
pkt. 4 SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie
organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla
Powiatowego Urzędu Pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10 osób bezrobotnych posiadających
wykształcenie min. podstawowe.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności i
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania prac remontowo-wykończeniowych.
Szkolenie powinno obejmować między innymi takie zagadnienia jak: malowanie,
gipsowanie, montaż sufitów podwieszanych i płyt karton-gipsowych, montaż paneli
ściennych i podłogowych, montaż i demontaż instalacji elektrycznej (uzyskanie
uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o
napięciu do 1 KV).
Czas trwania kursu – 260 godzin (w tym 60 godzin teoretycznych oraz 200 godzin
praktycznych) – okres trwania kursu powinien wynosić max 60 dni kalendarzowych.
Szkolenie musi kończyć się egzaminem. Dla osób które uzyskają uprawienia
eksploatacyjne SEP do 1 KV potwierdzeniem będzie kopia odpowiedniego
zaświadczenia.
W wypadku nie zdania egzaminu, potwierdzeniem będzie zaświadczenie o
przystąpieniu do egzaminu państwowego.
Wykonawca
powinien
ubezpieczyć
uczestników
szkolenia
od
następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia
szkolenia.
Cena kursu powinna dodatkowo obejmować:
• koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
§ 2 wzoru umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
Produktem finalnym realizacji niniejszej umowy będzie ukończenie kursu przez osoby
szkolone, potwierdzone protokołem z egzaminu końcowego. Dla osób które uzyskają
uprawienia eksploatacyjne SEP do 1 KV potwierdzeniem będzie kopia odpowiedniego
zaświadczenia. W wypadku nie zdania egzaminu (SEP do 1 KV), potwierdzeniem będzie
zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu państwowego.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa
modyfikacja SIWZ, stanowi jej
integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin ich
wprowadzenia wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są
tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP.
Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert ulega
zmianie na dzień 28 lutego 2007 r.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym przy ul.
Rynek im. Jana Pawła 13, w kancelarii pok. Nr 20 do dnia 28 lutego 2007 roku, do godz.
1000
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 lutego 2007 roku o godz. 1030 w Starostwie
Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13,w pokoju nr 15.

