
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań 

psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy przed skierowaniem na szkolenia dotyczące uzyskania uprawnień kierowców, 

uzyskania kursów kwalifikacyjnych kierowców dokształcania kierowców ,operatorów wózków 

widłowych, żurawi i suwnic. 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

OR- 3411-8/2013 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany: 

 

Jest: 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadającą oznaczenia: 

a) Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na realizację badań profilaktycznych, znak sprawy: OR-

3411-8/2013 

b) Nie otwierać przed dniem 25.03.2012r. przed godz. 10:00 

c) Nazwę i adres Wykonawcy. 

8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2012r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego tj: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro, sekretariat,  pok. Nr 16.  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, III piętro, sala kominkowa, pok. Nr 31. 

 

Winno być: 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadającą oznaczenia: 

d) Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 



przetargu nieograniczonego, na realizację badań profilaktycznych, znak sprawy: OR-

3411-8/2013 

e) Nie otwierać przed dniem 25.03.2013r. przed godz. 10:00 

f) Nazwę i adres Wykonawcy. 

8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2013r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego tj: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro, sekretariat,  pok. Nr 16.  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, III piętro, sala kominkowa, pok. Nr 31. 

 

Termin składania ofert: nie ulega zmianie 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 


