
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda

1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia zawodowego- pokojowa; Część 2. Szkolenia zawodowego- pracownik budowlany-

technolog robót wykończeniowych; Część 3. Kursu obsługi kas fiskalnych; ...

Termin składania ofert: 2014-04-23

Numer ogłoszenia: 84719 - 2014; data zamieszczenia:  17.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  82611 - 2014 data 15.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6462201, fax. 089 6462201.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁ. I.

W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie zawodowe- pokojowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (...) Zasady szczególne

organizacji szkolenia: (...) 3. Liczba godzin szkolenia- 144 godziny dydaktyczne na jednego uczestnika szkolenia, w tym: - 8 godzin- bhp, - 8 godzin- HACCAP, - 20

godzin- teoria zawodu, - 104 godziny- praktyka w obiektach turystycznych na terenie Ostródy, o standardzie minimum 3-gwiazdkowym, (...).

W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie zawodowe- pokojowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (...) Zasady

szczególne organizacji szkolenia: (...) 3. Liczba godzin szkolenia- 144 godziny dydaktyczne na jednego uczestnika szkolenia, w tym: - 8 godzin- bhp, - 8 godzin-

HACCAP, - 20 godzin- teoria zawodu, - 108 godziny- praktyka w obiektach turystycznych na terenie Ostródy, (...).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁ. I.
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W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie zawodowe- pracownik budowlany- technolog robót wykończeniowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub

zakresu zamówienia: (...) Zasady szczególne organizacji szkolenia: (...) 3. Kurs musi być prowadzony w jednej 12-osobowej grupie szkoleniowej. Program szkolenia

musi zawierać następujące bloki tematyczne: - 40 godz.- zajęcia teoretycznych- nauka zawodu i bhp, - 104 godz. zajęcia praktyczne- wykonywanie prac malarskich,

posadzkarskich i glazurniczych. (...).

W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie zawodowe- pracownik budowlany- technolog robót wykończeniowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem

wielkości lub zakresu zamówienia: (...) Zasady szczególne organizacji szkolenia: (...) 3. Kurs musi być prowadzony w jednej 12-osobowej grupie szkoleniowej. Program

szkolenia musi zawierać następujące bloki tematyczne: - 40 godz. dydaktycznych- zajęcia teoretycznych- nauka zawodu i bhp, - 104 godz. dydaktycznych- zajęcia

praktyczne- wykonywanie prac malarskich, posadzkarskich i glazurniczych. (...).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 07:05, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 2, pok. 105 (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 07:05, miejsce: Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 2, pok. 105 (sekretariat)..
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