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INFORMACJA O MODYFIKACJI  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 

 
dotyczy postępowania przetargowego pn. „Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych  
w ramach projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 8 części”. 
 
 
 
 Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z  2007 r. N 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1) Zamawiający w dziale IV pkt. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 SIWZ zdanie 
„Szkolenie musi się odbyć na terenie miasta Częstochowy” 
zmienia na: 
„Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy”. 
 
2) Zamawiający zmienia treść  działu V SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie:  
 
część 1  od 14 czerwca 2010 r.  do 30 czerwca 2010 r. 
część 2 od 14 czerwca 2010 r.  do 6 sierpnia 2010 r. 
część 3 od 14 czerwca 2010 r.  do 16 lipca 2010 r. 
część 4 od 14 czerwca 2010 r.  do 30 lipca 2010 r. 
część 5 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 6 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 7 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 8 od 23 sierpnia 2010 r.  do 30 września 2010 r. 
 
3) Zamawiający zmienia treść pkt. 3 Załącznika Nr 1 do SIWZ , który otrzymuje 

 brzmienie: 
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia – organizację szkolenia, który będzie 

 zawierał się w terminach: 
część 1  od 14 czerwca 2010 r.  do 30 czerwca 2010 r. 
część 2 od 14 czerwca 2010 r.  do 6 sierpnia 2010 r. 
część 3 od 14 czerwca 2010 r.  do 16 lipca 2010 r. 
część 4 od 14 czerwca 2010 r.  do 30 lipca 2010 r. 
część 5 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 6 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 7 od 1 lipca 2010 r.   do 13 sierpnia 2010 r. 
część 8 od 23 sierpnia 2010 r.  do 30 września 2010 r. 
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 W celu umożliwienia Wykonawcom, wprowadzenia niezbędnych zmian w treści ofert 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża 
termin składania ofert do dnia 24.05.2010 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert 
odbędzie się 24.05.2010 r. o godz. 11.00. 
 
 W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące 
zapisy SIWZ: 
 
1. W dziale XII pkt. 1 i 2 Miejsce oraz termin składania ofert, zastępuje się 
następująco: 

 
1) Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana 

Pawła II 13 - kancelaria pok. nr 25, w terminie do dnia  24.05.2010 roku, do godziny 
10:00. Godziny pracy Kancelarii: we wtorki od godz. 8:00 do godz. 16:00, w 
pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:30 do godz.15:30. 

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck oraz opisane: 

 
  nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy 
 
 

      Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
      ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 

       42-100 Kłobuck 
  
 Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego  
 pn. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
 Europejskiego Funduszu Społecznego  – 8 części. 

 
Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 24.05.2010 r., godz. 11:00. 

 
 

2. W dziale XIII pkt 1 Miejsce oraz termin otwarcia ofert, zastępuje się następująco: 
 
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Ks. Skorupki 46                   
  w Kłobucku, w pokoju nr 209, w dniu 24.05.2010 r. o godzinie 11:00. 
 
 
 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
         Podpisał: 
 
         WICESTAROSTA  
         Roman Minkina 
        


