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Brzuze, 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany do treści
Zapytania Ofertowego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą
konkurencyjności dla potrzeb projektu systemowego „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu
społecznemu" na realizację zadania pn.
„Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu motywacji i kompetencji
społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania
umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego
poradnictwa zawodowego dla 29 uczestników projektu systemowego „ Gmina Brzuze mówi
stop wykluczeniu społecznemu"

Dokonuje się zmiany w treści Zapytania Ofertowego, w punktach, które
otrzymują brzmienie:
Rozdział II. PRZEDMIOT Z A P Y T A N I A I T E R M I N Y REALIZACJI
pktl.
Moduł XII Przyuczenie do zawodu hydraulika - zajęcia teoretyczne min. 40: wodociągi instalacja wewnętrzna, wodociągi - instalacja wewnętrzna, instalacje wodociągowe ciepłej wody,
instalacja kanalizacyjna wewnętrzna i zewnętrzna, instalacja centralnego ogrzewania, prace
remontowo-konserwacyjne instalacji; zajęcia praktyczne min 200h, egzamin; dla 1 osoby. Okres
realizacji kursu: maj-sierpień 2014.
Moduł XIII Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - w zakresie zajęć zgodnymi z
odrębnymi przepisami prawa tj. obowiązującą od 1 stycznia nowelizacja ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia, egzamin, badania lekarskie; w wymiarze co najmniej 250h; dla 2
osób. Okres realizacji kursu: maj-sierpień 2014.
pkt 12.
Wykonawca ma obowiązek zwrócić uczestniczce/uczestnikowi koszty przejazdu na kursy i
szkolenia (równowartość za bilet PKS) lub zabezpieczyć na własny koszt przewóz uczestników na
salę dydaktyczną z miejsca zbiórki w Ostrowitem Rypińskim. Wykonawca zobowiązuje się do
przeprowadzenia szkoleń:
a. w modułach X V I i XVII na terenie gminy Brzuze;
b. w modułach XIV, XII, X I , X , VII, V I V, IV, III, I na terenie miejscowości oddalonej od
siedziby Zamawiającego o maksymalnie 20km;
c. w modułach II, VIII, IX, XIII i X V na terenie miejscowości oddalonej od siedziby
Zamawiającego o maksymalnie 80km. Wykonawca może zapewnić uczestnikowi nocleg z
pełnym wyżywieniem w miejscowości, w której odbywać się będzie kurs.

Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

