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Zmiana treści ogłoszenia
dla postępowania w trybie art.138o pzp
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2017 r poz. 1579 zwana dalej p.z.p.) Zamawiający zmienia treść ogłoszenia (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie art.138o pzp na realizację zadania p.n.:

„Realizacja szkoleń specjalistycznych dla strażaków z województwa śląskiego”
Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia (siwz) w następujący sposób:
pkt.5 ppkt 2 lit c otrzymuje brzmienie:
c) Zdolność techniczna lub zawodowa
„O realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości mogą ubiegać się Wykonawcy
posiadający doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy – w tym okresie, w należytej
kompleksowej

organizacji

min.

2

usług

polegających

na

organizacji

szkoleń

z zakresu: doskonalenia kierowców z zakresu jazdy alarmowej lub obsługi pilarek, pił
mechanicznych, przecinarek lub obsługi urządzeń z HDS lub obsługi urządzeń i agregatów
elektrycznych lub obsługi drabiny mechanicznej lub obsługi i eksploatacja zbiorników
ciśnieniowych lub kursu stermotorzysty dla minimum 30 osób. każda.”
pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Kryteria oceny oferty:
1)

Skala punktów stosowana do oceny ofert: 1 – 100 punktów.

2)

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)

Cena – waga 60/100 pkt.,

b)

Doświadczenie (ilość prawidłowo zrealizowanych i rozliczonych szkoleń) – waga 40/100 pkt.

3)

Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:

Liczba punktów =

najniższa cena
------------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena badanej oferty

Kryterium doświadczenie ( D) w realizacji szkoleń będzie obliczane wg wzoru:

4)

D =

Ilość prawidłowo przeprowadzonych i rozliczonych szkoleń
----------------------------------------------------------------------------------------Największa wykazana ilość prawidłowo zrealizowanych i rozliczonych
szkoleń spośród złożonych ofert

x 40 pkt.

a) Ocena w zakresie kryterium doświadczenie zostanie dokonana na podstawie informacji
zawartych w ofercie.
b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału
w postępowaniu.
5)

Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a)

oczywiste omyłki pisarskie,

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. 1-3 pzp.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ( treść oferty) w pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie
pkt. 2 zostaje wykreślony
pkt. 3 Ilość prawidłowo przeprowadzonych i rozliczonych szkoleń ………………………….

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w pkt.
V. OPIS SZCZEGÓŁOWY SZKOLEŃ w:
Nazwa szkolenia: Obsługa pił, pilarek, przecinarek, otrzymuje brzmienie:

Wymagania dla
trenerów:

Min. 1 instruktor na grupę, grupy w terenie max. 10-osobowe.
Uprawnienia w zakresie: instruktor ścinki drzew z doświadczeniem
min. 3-letnim w prowadzeniu szkoleń.

Nazwa szkolenia: Obsługa drabiny mechanicznej, otrzymuje brzmienie:

Wymagania dla
trenerów:

Min. 1 trener na grupę.
Posiadanie szkolenia producenta Magirus na generacje drabin:
elektryczno-elektroniczne, komputerowe CC, komputerowe CS.
Min. doświadczenie trenerów: min. 3-letnie doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia ( SIWZ ) wiążą wykonawców z chwilą
powzięcia do wiadomości.
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