
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 193576-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślibórz 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zwiększenia aspiracji 

edukacyjnych i motywacji do nauki poprzez poradnictwo zawodowe i doradztwo 

psychologiczno-pedagogiczne, podniesienia poziomu wiedzy i rozwój kompetencji 

kluczowych... 

Termin składania ofert: 2013-05-27  

 

Numer ogłoszenia: 198184 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193576 - 2013 data 17.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 95 7472021, fax. 95 7473153. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, jeżeli: 1) wykaże dysponowanie osobami, które będą przewidziane do 

realizacji poszczególnych zadań, posiadającymi co najmniej: a) stopień zawodowy 

nauczyciela mianowanego prowadzącego zajęcia z przedmiotów przewidzianych w 

zadaniach Nr IV - (Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I,II,III), Nr V (Zajęcia 

pozalekcyjne dla klas maturalnych) oraz Nr VI - (Kurs języka obcego zawodowego); 

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa zawodowego oraz 

wykształcenie pedagogiczne - w zakresie zadania Nr I (Szkolny Ośrodek Kariery) oraz 

zadania Nr II (Poradnictwo i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej); c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie profilaktyki 

społecznej i resocjalizacji oraz wykształcenie pedagogiczne - w zakresie zadania nr III 

(Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); d) co najmniej 2-letnie doświadczenie oraz 

wykształcenie pedagogiczne w przeprowadzeniu kursów specjalistycznych 

przewidzianych do realizacji w ramach zadania Nr 7. 2) Zamawiający dopuszcza 

możliwość wskazania do kilku zadań tej samej osoby pod warunkiem spełnienia 

opisanych wymogów dla każdego z nich.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, jeżeli: 1) wykaże dysponowanie osobami, które będą 

przewidziane do realizacji poszczególnych zadań, posiadającymi co najmniej: 

a)stopień zawodowy nauczyciela mianowanego prowadzącego zajęcia z przedmiotów 

przewidzianych w zadaniach Nr IV - (Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 
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I,II,III), Nr V (Zajęcia pozalekcyjne dla klas maturalnych) oraz Nr VI - (Kurs języka 

obcego zawodowego); b) co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa 

zawodowego - w zakresie zadania Nr I (Szkolny Ośrodek Kariery) oraz zadania Nr II 

(Poradnictwo i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej); 

c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji - w zakresie zadania nr III (Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); d) co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów specjalistycznych 

przewidzianych do realizacji w ramach zadania Nr VII. 2) Zamawiający dopuszcza 

możliwość wskazania do kilku zadań tej samej osoby pod warunkiem spełnienia 

opisanych wymogów dla każdego z nich. 

 


