Warszawa, 27 lipca 2017 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową obsługę i
przeprowadzenie szkoleń w 2017 r. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa
mazowieckiego oraz dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie realizujących
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”- Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
działając na podstawie Rozdziału VIII ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu – dokonuje zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu:
1. W formularzu oferty (załącznik nr 4 do ogłoszenia) dodaje się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczam, że trener skierowany do realizacji szkolenia w zakresie „Zwrot nienależnie
pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu
płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w praktyce
powiatowych urzędów pracy” posiada kwalifikacje wyższe od wymaganych (rozdział V ust. 1.3.3 c) w
tym:
doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy: ............ (podać ilość dni szkoleniowych)”
2. zapis w Rozdziale XIV ust. 3 b) „(…) Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na
podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu przeprowadzonych szkoleń (Załącznik nr 8 pkt 3 do
Ogłoszenia)” otrzymuje następujące brzmienie:
„(...) Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia w pkt. 1 formularza oferty oraz złożonego wraz z ofertą wykazu
przeprowadzonych szkoleń (Załącznik nr 8 pkt 3 do Ogłoszenia)
3. Rozdział XI ust. 11 - otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru”:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Administracyjne
oferta na
„Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń w 2017 r. dla pracowników powiatowych urzędów
pracy województwa mazowieckiego oraz dla pracowników
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie realizujących zadania wynikające z ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Nie otwierać przed dniem 31.07.2017 r. godz. 10:30
4. Rozdział XII ust. 1 - otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do 31.07.2017 r. do godziny 10:00
w siedzibie Zamawiającego – Biuro Administracyjne w pokoju nr 52”.
5. Rozdział XII ust. 2 - otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 31.07.2017 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 183”.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2017 r. do godz.
1000. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 31.07.2017 r. o godz. 1030.

