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Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  

Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

 

Rudnik nad Sanem, 28.04.2015 r. 

OPS.26.2.1.2015  

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

W postępowaniu na przeprowadzenie kompleksowej organizacji szkoleń oraz kursów zawodowych w ramach 

realizacji projektu pn.: „Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zmianie ulega: 

część V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ust. 3 pkt 1): 

było: 

1) wykaz wykonanych 2 usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie o łącznej wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, według wzoru z Załącznika nr 4, 

 

powinno być: 

1) wykaz wykonanych 2 usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto każda, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, według wzoru z Załącznika nr 4, 

 

Informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy złożyć w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19, 

37-420 Rudnik nad Sanem w Sekretariacie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 12:00. Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich 

otwierania. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2015 r. o godz. 12:15 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19, 37 - 420 Rudnik nad Sanem, w Gabinecie Kierownika OPS. 

Otwarcie ofert jest jawne.      

          

                      KIEROWNIK   

         

              Władysława Binkowska 


