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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261342 - 2010 data 23.08.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 

Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 254 30 92, fax. 41 254 30 92. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.  

 W ogłoszeniu jest: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu 

systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas, dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i 

Gminy Suchedniów , korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności 

zawodowej i poszukujących pracy . Cukiernik 2 osoby (1 osoba Suchedniów, 1 osoba-Michniów) 

Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 2 Osoby (1osoba-Suchedniów, 1 

osoba-Michniów) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 5 Osób (4 osoby-Suchedniów, 1 osoba-

Michniów), Stylizacja paznokci z elementami wizażu 1 Osoba (Suchedniów), Kierowca wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym 1 Osoba (Suchedniów), Prawo jazdy kat. B 2 Osoby (2 

osoby-Suchedniów), Prawo jazdy kat. C + E 1 Osoba (Suchedniów), Rękodzieło artystyczne 

Decoupage 1 Osoba (Suchedniów)..  

 W ogłoszeniu powinno być: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu 

systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas, dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i 

Gminy Suchedniów , korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności 

zawodowej i poszukujących pracy . Cukiernik 2 osoby (1 osoba Suchedniów, 1 osoba-Michniów) 

Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 2 Osoby (1osoba-Suchedniów, 1 

osoba-Michniów) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 5 Osób (4 osoby-Suchedniów, 1 osoba-

Michniów), Stylizacja paznokci z elementami wizażu 1 Osoba (Suchedniów), Kierowca wózków 



jezdniowych z napędem silnikowym 1 Osoba (Suchedniów), Prawo jazdy kat. B 3 Osoby (3 

osoby-Suchedniów), Rękodzieło artystyczne Decoupage 1 Osoba (Suchedniów)..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).  

 W ogłoszeniu jest: Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć został 

określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do 

jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych 

oraz ilość WC. 1 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalne:Należy zapewnić różne rodzaje kas 

fiskalnych w łącznej ilości min 4 szt. Należy podać modele kas fiskalnych. 2.Kierowca wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym: przynajmniej 1 pojazd na 2 osoby do szkolenia w zakresie 

jazdy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym . 3.Prawo jazdy kat. B: przynajmniej 2 pojazdy 

do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i numery rejestracyjne). 

4.Prawo jazdy kat. C + E: przynajmniej 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C + E 

(typ, marka samochodu i numery rejestracyjne)..  

 W ogłoszeniu powinno być: Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć 

został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do 

jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych 

oraz ilość WC. 1 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalne:Należy zapewnić różne rodzaje kas 

fiskalnych w łącznej ilości min 4 szt. Należy podać modele kas fiskalnych. 2.Kierowca wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym: przynajmniej 1 pojazd na 2 osoby do szkolenia w zakresie 

jazdy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym . 3.Prawo jazdy kat. B: przynajmniej 2 pojazdy 

do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i numery rejestracyjne)..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).  

 W ogłoszeniu jest: Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Cukiernik -1 osoba posiadająca: wykształcenie min. 

średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego 

danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z zakresu informatyki, 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego zakresu, Opiekunka osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych -Usługa szkolenia musi być realizowana przez osobę 

posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć teoretycznych, wykładowca posiadać powinien co 

najmniej roczny staż pracy w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania 



oferty jako nauczyciel, instruktor lub wykładowca. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -1 osoba 

posiadająca: wykształcenie min. średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu 

podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z 

zakresu informatyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego zakresu, 1 

osoba posiadająca: min. średnie wykształcenie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu 

obsługi kas fiskalnych. Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. 

Stylizacja paznokci z elementami wizażu -1 wykładowca posiadający stosowne wykształcenie 

oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym 

szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym 

podanym w SIWZ. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym -1 wykładowca 

posiadający stosowne wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo 

doświadczenia. Przez staż pracy dydaktycznej Zamawiający rozumie pracę jako wykładowca, 

nauczyciel, nauczyciel akademicki lub prowadzenie szkoleń jako trener, wykładowca Rękodzieło 

artystyczne Decoupage -1 wykładowca posiadający stosowne wykształcenie oraz minimum 

dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą 

wynikać z wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ. 

Prawo jazdy kat. B,C+E Wykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie 

zawodowe i przygotowanie dydaktyczne.  

 W ogłoszeniu powinno być: Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć. Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Cukiernik -1 osoba posiadająca: wykształcenie 

min. średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego 

danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z zakresu informatyki, 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego zakresu, Opiekunka osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych -Usługa szkolenia musi być realizowana przez osobę 

posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć teoretycznych, wykładowca posiadać powinien co 

najmniej roczny staż pracy w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania 

oferty jako nauczyciel, instruktor lub wykładowca. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -1 osoba 

posiadająca: wykształcenie min. średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu 

podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z 

zakresu informatyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego zakresu, 1 

osoba posiadająca: min. średnie wykształcenie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu 

obsługi kas fiskalnych. Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. 

Stylizacja paznokci z elementami wizażu -1 wykładowca posiadający stosowne wykształcenie 



oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym 

szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym 

podanym w SIWZ. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym -1 wykładowca 

posiadający stosowne wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo 

doświadczenia. Przez staż pracy dydaktycznej Zamawiający rozumie pracę jako wykładowca, 

nauczyciel, nauczyciel akademicki lub prowadzenie szkoleń jako trener, wykładowca Rękodzieło 

artystyczne Decoupage -1 wykładowca posiadający stosowne wykształcenie oraz minimum 

dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą 

wynikać z wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ. 

Prawo jazdy kat. B. Wykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie 

zawodowe i przygotowanie dydaktyczne.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: 31.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Suchedniowie, 26-130Suchedniów, ul .Fabryczna 5..  

 W ogłoszeniu powinno być: 03.09.2010 godzina 10:0, miejsce Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5..  

 


