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Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik 
faks. 77  436 91 25 

www.pcpr-prudnik.pl   email :  pcpr.prudnik@interia.pl    
 

Prudnik, dnia 12  września 2013 r.  

Wykonawcy, którym przekazano siwz oraz strona 
internetowa na której została udostępniona siwz.  

 
 
Dotyczy  : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie 

usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 
Kurs spawania metodą MAG (135)  (Numer ogłoszenia: 180429 - 2013; data 
zamieszczenia: 06.09.2013  

 
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający 
zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie  w 
następujący sposób  :  

 
1.  Punkt 3 SIWZ  o treści  :  
 

 Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. :  
 Kurs  spawania metodą MAG (135) dla 3 osób.  
 
Zamawiający zmienia na treść  :  
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. :  
Kurs  spawania metodą MAG (135) dla 2 osób.  
 

2. Punkt 3.1 SIWZ  o treści  :  
 

Termin realizacji kursu: do dnia 31 października  2013 r. 
Miejsce realizacji: Prudnik lub okolice do 30 km. 
Liczba uczestników: 3 (grupa docelowa może ulec zmianie, o czym wykonawca zostanie 
poinformowany). 
 
Zamawiający zmienia na treść  :  
Termin realizacji kursu: do dnia 30  listopada 2013 r. 
Liczba uczestników: 2 (grupa docelowa może ulec zmianie, o czym wykonawca zostanie 
poinformowany). 

 
Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.  
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Zamiana niniejsza prowadzi do zmiany OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.  
 
W załączeniu  :  

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  
2. formularz oferty  

 
 

Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 180429-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Prudnik 
Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku. Kurs spawania metodą MAG (135) 
Termin składania ofert: 2013-09-13  

 
Numer ogłoszenia: 370458 - 2013; data zamieszczenia: 

12.09.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180429 - 2013 data 06.09.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Prudnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55A, 
48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 77 436 91 25, fax. 77 436 91 25. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).  
• W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.10.2013..  
• W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.11.2013..  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

 
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty  

      
 
 
    ...................................................... 

                             (miejscowość i data ) 
 
 
 
...................................................................... 
                 Nazwa i adres  wykonawcy   
 

 
 
telefon ...............................  faks .........................
                            
E-mail ................................................................. 
 

 
 
 
...................................................................... 
                 Nazwa i adres  wykonawcy   
 

 
telefon ...............................  faks .........................
                            
E-mail ................................................................. 
 

Pełnomocnik 
(dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienia) 

 
 
……………………………………………………………………………

 
O F E R T A 

                                                                                                         Powiat Prudnicki/ 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
                          w Prudniku    

        ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik,   
 

W  odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie 
zamówienia, przedmiotem którego jest  : „Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników 

projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Prudniku -  Kurs  spawania metodą MAG (135) 

 
 
 

Za realizacje przedmiotu zamówienia oferujemy  cenę  : 

Nazwa  kursu   
Łączna cena ofertowa  

 
 

Kurs  spawania 
metodą MAG (135) 

 
dla 2 osób    

 

…………………………………………………………………………………………………..              złotych  

(słownie : ………………………………………………………………….. złotych ) 

w tym: 

- wartość netto  ………………………….…………………….. PLN  

- podatek VAT - ..…….. % ………………………………….. PLN   

- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: ……………………………….. PLN 
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Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.   

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia,   zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą  specyfikacją i naszą ofertą.  

 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i  w wyjaśnieniach do 
SIWZ, w tym min. terminy przechowywania dokumentacji.  

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
 

Informuję, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia∗.  
 
Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom ∗: 
 
 
Lp. Nazwa części zamówienia 
1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

 
 

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr ................. do   

nr........................ 

 

 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
1)........................... 

 
2)........................... 
 
3)...........................                                                  

 
........................................................................................................................................... 

                        ( podpis  oferenta  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

                                                           
∗
 Niepotrzebne skreślić   
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