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ZMIANA  1  
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z omyłką dokonuje się zmiany: Ogłoszenia o zamówieniu, oraz SIWZ - przetarg 
nieograniczony na:: Przeprowadzenie zaj ęć dla uczniów II LO w ramach realizacji 
projektu pt. „Dobry start – dobra przyszło ść II”  - (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 
w BZP nr 211405-2012 z dnia 04.10.2012 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się 
w BZP nr 212583-2012 z dnia 05.10.2012 r.). 

 
I. Zmiana dot. SIWZ:  
W pkt. 1.3 SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia:  
wyrazy: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 530 godzin zajęć dla uczniów w 
ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start – dobra przyszłość II (uczestnikami zajęć będą 
uczniowie II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie), współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013- Poddziałanie 9.2. dla niżej określonych zajęć - szczegóły zamówienia 
określają wymagania, będące dodatkiem nr 3 do SIWZ.” 
zastępuje si ę wyrazami: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 530 godzin 
zajęć dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start – dobra przyszłość II 
(uczestnikami zajęć będą uczniowie II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie), 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2. dla niżej określonych zajęć - 
szczegóły zamówienia określają wymagania, będące dodatkiem nr 3 do SIWZ”.  
 
II. Zmiana dot. dodatku nr 1 do SIWZ - Formularza o ferty:  
wyrazy:  „Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w ramach realizacji projektu                   
pt. „Dobry start – dobra przyszłość II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 
9.2.” 

zastępuje si ę wyrazami: „Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w ramach realizacji 
projektu pt. „Dobry start – dobra przyszłość II” współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- 
Poddziałanie 9.1.2”.  
 
III. Zmiana dot. dodatku nr 2 do SIWZ – Projektu um owy:  
W & 1.1 wyrazy:  „Zamawiający/Zleceniodawca, zgodnie z przeprowadzonym 
zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………. na 
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podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) powierza, a 
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć dla uczniów II LO 
w ramach realizacji projektu pt. „Dobry start – dobra przyszłość II” współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013- Poddziałanie 9.2., w zakresie części (zadania-zajęcia) nr ................ - 
………………………..…………… .................................................” 
zastępuje si ę wyrazami:  „Zamawiający/Zleceniodawca, zgodnie z przeprowadzonym 
zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………. na 
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) powierza, a 
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć dla uczniów II LO 
w ramach realizacji projektu pt. „Dobry start – dobra przyszłość II” współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013- Poddziałanie 9.1.2., w zakresie części (zadania-zajęcia) nr ................ - 
………………………..…………… .................................................” 
 
IV. Zmiana dot. Ogłoszenia o zamówieniu:  
1. W pkt. 5): Okre ślenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia, z 
podaniem informacji o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych:  
wyrazy: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 530 godzin zajęć dla uczniów                
w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start – dobra przyszłość II (uczestnikami zajęć 
będą uczniowie II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie), współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013- Poddziałanie 9.2. dla niżej określonych zajęć - szczegóły zamówienia 
określają wymagania, będące dodatkiem nr 3 do SIWZ”. 
zastępuje si ę wyrazami: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 530 godzin 
zajęć dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start – dobra przyszłość II 
(uczestnikami zajęć będą uczniowie II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie), 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2. dla niżej określonych zajęć - 
szczegóły zamówienia określają wymagania, będące dodatkiem nr 3 do SIWZ”.  
2) W pkt. 21): Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/ 
programu ze środków Unii Europejskiej:  
wyrazy: „Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 9.2.”, 
zastępuje si ę wyrazami: „Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 9.1.2.”. 
operator wózka jezdniowego z nap ędem silnikowym)”.  
 
V. Zmiana dot. zał ączników umieszczonych na stronie internetowej Zamaw iającego:  

Usuwa się błędny załącznik zamieszczony na stronie internetowej pod nazwą: „SIWZ 
wraz z zał ącznikami - przeprowadzenie zaj ęć dla uczniów II LO .zip” i wprowadza się 
w jego miejsce poprawny załącznik zamieszczony na stronie internetowej pod nazwą: 
„SIWZ po zmianie nr 1 - przeprowadzenie zaj ęć dla uczniów II LO .zip”. 
 

 
Przewodnicz ący Zarz ądu 

 
Julian Kruszy ński  


