ZMIANA  DO  SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
Dotyczy   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   na    przeprowadzenie   szkoleń  dla  osób  bezrobotnych  z  terenu   gminy  Ożarów, w  ramach projektu Aktywizacja  społeczno  zawodowa  bezrobotnych w gminie Ożarów. Projekt  współfinansowany  ze  środków   Europejskiego  Funduszu  Społecznego   w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.             
Znak  sprawy : OPS.341-1/09  z  dn. 30.06.2009r.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujących punktach:
Pkt. 5 ppkt.5.2.3   otrzymuje  brzmienie:
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 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.
	przepisy  BHP,

budowa  oraz  typy   stosowanych  wózków,
czynności  kierowcy przy obsłudze  wózków  przed  podjęciem  pracy,
praktyczna  nauka  jazdy, wiadomości o dozorze  technicznym,
czynności   kierowcy  związane  z  wyminą  butli,
sposób  wymiany  butli ( pokaz instruktora  oraz  wymiana  butli  przez  uczestnika  szkolenia).
Wspólny   słownik  zamówień ( CPV) : 80.50.00.00 – usługi  szkoleniowe.
Pkt. 9  ppkt. 9.12 otrzymuje  brzmienie :
Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą ) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ożarowie 
                                   ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów 

oraz opisane: Oferta przetargowa na przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów ”w trybie przetargu nieograniczonego. 
Nie otwierać przed dniem   15  lipca 2009r.

Pkt. 10 ppkt.10.1. otrzymuje  brzmienie :
 Oferty należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, w sekretariacie lub przesyłać listownie w terminie do dnia  15.07.2009r. do godziny 11.00(data wpływu do OPS).
 Pkt. 14  otrzymuje  brzmienie :
Termin składania ofert  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19  w  terminie   do  15 lipca  2009r.  do  godz. 11.00 ( sekretariat).
14.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, pokój Kierownika OPS w dniu  15 lipca 2009r.  o godzinie 11.15.

Ponadto Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr  214028-2009 zamieścił informację, że ogłoszenie jest nieobowiązkowe, w niniejszej zmianie SIWZ, Zamawiający prostuje, że zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe.
W   związku  z  w.w  zmianami  przedłużeniu   ulegnie  termin  składania  ofert  na  dzień  15.07.2009r.



  Ożarów.dn.02.07.2009r.                                                             Kierownik
                                                                              Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Ożarowie
                                                                                           DĘBNIAK  MAŁGORZATA 

