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MODYFIKACJA DO OGŁOSZENIA 

 

DOT. REALIZACJI USŁUGI PN. „PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH 

DLA 2 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „STAŁA PRACA” 

PODDZIAŁANIE 7.2.1 POKL 

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Prawa zamówień 

publicznych, dokonano modyfikacji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SIWZ) oraz we 

wzorze umowy (zał. 6 do SIWZ), ogłoszonych w dniu 8 stycznia 2013 r.  

 

ZMIENIONO: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

pkt. III – ZADANIE 1 - przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B 

Z: 

„Wymagania dot. realizacji kursu: 

 program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów- Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 z późn. 

zmianami (Dz. U. 2006 nr 3 poz. 24, Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1632, Dz. U. 2009 nr 78 poz. 653)”. 

  

NA: 

„Wymagania dot. realizacji kursu: 

 program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dn. 5 września 2012 

r.  poz. 995)”. 

 

 

pkt. IV INFORMACJE DODATKOWE 

Z: 

„8. Każde szkolenie/ kurs powinno zakończyć się wydaniem: certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia/kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w 

sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216)”. 

 

 

NA: 

„8. Każde szkolenie/ kurs powinno zakończyć się wydaniem: certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia/kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 17 lutego 2012 poz. 186)”. 
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ZMIENIONO: 

 

Wzór umowy 

§ 1 pkt. 6: 

 

Z: 

„1) zapewnienie uczestnikom kursu poczęstunku lub cateringu w zależności od ilości godzin- zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia”. 

 

NA: 

USUNIĘTO 

 

Z: 

„9) wydania uczestnikom kursu zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 3 

lutego 2006r., oznaczonych logotypami POKL, EFS i UE.” 

 

NA: 

„8) wydania uczestnikom kursu zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 11 

stycznia 2012 r., oznaczonych logotypami POKL, EFS i UE.” 

 
 

 

 

 W związku z wprowadzeniem ww. modyfikacji termin składania ofert nie ulega zmianie. 


