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Ogłoszenie nr 540550880-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 767237-N-2020 

Data: 15/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny

01525964000000, ul. Marywilska  44c, 03-042  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

226 147 000, e-mail zamowienia@opsbialoleka.waw.pl, faks 226 147 000. 

Adres strony internetowej (url): http://www.opsbialoleka.waw.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5) 

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ PN.:

„STANDARDY PRACY SOCJALNEJ” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,

zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: (...) W OGŁOSZENIU JEST:" Szkolenie

będzie odbywało się stacjonarnie." 

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE

SZKOLEŃ PN.: „STANDARDY PRACY SOCJALNEJ” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: (...) W OGŁOSZENIU

POWINNO BYĆ: "Szkolenie będzie odbywało się w formie online." 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: W OGŁOSZENIU JEST: "Data: 23.12.2020, godzina: 09:00" 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ: "Data: 28.12.2020, godzina: 09:00" 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie warunków: za spełniających warunek

udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że: (...) 3.6. Dla części nr 6

zamówienia TEKST, KTÓRY NALEŻY DODAĆ TO: "„Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji

grupowych należy traktować konsultacje grupowe realizowane przez Wykonawcę na rzecz

danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy czym liczba zrealizowanych godzin konsultacji

musi wynosić minimum 10 (1 godzina=60 minut). UWAGA: Usługi powinny być zrealizowane

na rzecz min. 2 różnych podmiotów" 


