
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 214028-2009 z dnia 2009-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarów 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób z terenu gminy Ożarów, 

bezrobotnych, w wieku od 20-45 lat oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytetu VII:... 

Termin składania ofert: 2009-07-14  

Numer ogłoszenia: 104249 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214028 - 2009 data 30.06.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. L. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 0-15 8610368, fax. 0-15 8610368. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.3.  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób 

z terenu gminy Ożarów, bezrobotnych, w wieku od 20- 45 lat oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

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 osrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze srodków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 

nastepujacych szkolen: 1.SZKOLENIE NR 1- Opiekun osób starszych - dla 9 osób Program szkolenia 

powinien obejmowac minimum 115 godzin zegarowych, ogólny czas trwania zajec szkoleniowych nie 

mo3e przekroczyc 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. 

Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a)przepisyBHP, b)cechy i obowiazki opiekunki, d) 

sposoby komunikacji - sukces w opiece nad chorym, e) zasady 3ywieniarodzaje diet, postepowanie w 

przypadku schorzen poszczególnych układów człowieka. 2. SZKOLENIE NR 2- Sprzedawca -kasjer kas 

fiskalnych- dla 8 osób Program szkolenia powinien obejmowac minimum 120 godzin zegarowych, w tym 

70 godzin zegarowych zajec teoretycznych i 50 godzin zajec praktycznych, ogólny czas trwania zajec 

szkoleniowych nie może przekroczyc 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji szkolenia: lipiec 

2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) przepisy BHP, b) kultura 
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zawodowa, c) organizacja pracy, d) odpowiedzialnosc, e) kody kreskowe f) podatek od wartosci dodanej, 

g) budowa elektryczna kas sklepowych, h) zajecia praktyczne na kasach, i) techniki sprzeda3y, Wspólny 

słownik zamówien (CPV) : 80.50.00.00 usługi szkoleniowe 3. SZKOLENIE NR 3- Kierowca wózków 

jezdniowych z napedem silnikowym - dla 3 osób. Program szkolenia powinien obejmowac minimum 140 

godzin zegarowych, w tym 90 godzin zegarowych zajec teoretycznych i 50 godzin zajec praktycznych, 

ogólny czas trwania zajec szkoleniowych nie mo3e przekroczyc 8 godzin zegarowych dziennie. Termin 

realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) 

przepisy BHP, b)budowa oraz typy stosowanych wózków, c)czynnosci kierowcy przy obsłudze wózków 

przed podjeciem pracy, d) praktyczna nauka jazdy, wiadomosci o dozorze technicznym, e) czynnosci 

kierowcy zwiazane z wymiana butli, f) sposób wymiany butli (pokaz instruktora oraz wymiana butli przez 

uczestnika szkolenia)...  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 

dla osób z terenu gminy Ożarów, bezrobotnych, w wieku od 20-45 lat oraz o niskich kwalifikacjach 

zawodowych, 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 społecznej, współfinansowanego ze środków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 5.2.Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 

następujących szkoleń: 2. SZKOLENIE NR 1- Opiekun osób starszych - dla 9 osób Program szkolenia 

powinien obejmować minimum 115 godzin zegarowych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie 

może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. 

Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) przepisy BHP, b) cechy i obowiązki opiekunki, d) 

sposoby komunikacji - sukces w opiece nad chorym, e) zasady żywienia- rodzaje diet, postępowanie w 

przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 

80.50.00.00 - usługi szkoleniowe 2. SZKOLENIE NR 2- Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych - dla 8 osób 

Program szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin zegarowych, w tym 70 godzin zegarowych 

zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może 

przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. 

Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) przepisy BHP, b) kultura zawodowa, c) organizacja 

pracy, d) odpowiedzialność, e) kody kreskowe f) podatek od wartości dodanej, g) budowa elektryczna 

kas sklepowych, h) zajęcia praktyczne na kasach, i) techniki sprzedaży, Wspólny słownik zamówień 

(CPV) : 80.50.00.00 usługi szkoleniowe 3. SZKOLENIE NR 3- Kierowca wózków jezdniowych z 

napędem silnikowym - dla 3 osób. Program szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin 

zegarowych, w tym 45 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych, ogólny 

czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji 

szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) przepisy BHP, 

b)budowa oraz typy stosowanych wózków, c)czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed 
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podjęciem pracy, d) praktyczna nauka jazdy, wiadomości o dozorze technicznym, e) czynności kierowcy 

związane z wymianą butli, f) sposób wymiany butli (pokaz instruktora oraz wymiana butli przez 

uczestnika szkolenia)..  

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

W ogłoszeniu jest: 14.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mazurkiewicza 

19, 27-530 Ożarów, sekretariat..  

W ogłoszeniu powinno być: 15.07.2009r. godzina 11.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ożarowie ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów woj. świętokrzyskie, sekretariat..  
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