Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmianie ulega;
1/.Termin składania ofert:
Oferty należy/można składać do 26.04.2017r.
2/.Zmianie ulegają zapisy w Zapytaniu ofertowym nr 5 w części :
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W pkt.3,który otrzymuje brzmienie:
3. Liczba godzin kursu powinna obejmować:
a) kurs prawo jazdy kat. C – 50 godzin, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min.,
- zajęcia praktyczne 30 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
b) kurs prawo jazdy kat. C + E– 25 godzin, w tym:
- zajęcia praktyczne 25 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
W pkt.10,który otrzymuje brzmienie:
10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW Uczestników kursu prawo jazdy kat. C i C+E
oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (ubezpieczenie kompleksowe na min. 10 000 zł/osobę w
zakresie kursu prawo jazdy kat. C i C+E oraz na min. 10 000 zł/osobę w zakresie kursu kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej ) podczas zajęć jak i w drodze na i z kursu.
W pkt.11, który otrzymuje brzmienie:
11. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniające do
uzyskania prawa jazdy kat. C i C+E oraz na badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne
muszą być przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku
wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania
osób następnych, wskazanych przez Zamawiającego, aż do wyłonienia 10 uczestników kursu w każdej
grupie. Cena badań lekarskich oraz psychologicznych oraz koszt ubezpieczenia NNW wchodzi w cenę
oferty.
W pkt.14,który otrzymuje brzmienie:
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców(Dz. U. 2016,poz. 280) oraz
wskazaniami Zamawiającego.
3/ .Zmianie ulegają zapisy w Zapytaniu ofertowym nr 5 w części :
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW(pkt.1, ppkt b, który otrzymuje brzmienie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
b) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie
zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to
w tym krótszym okresie – przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla co najmniej 20 osób ogółem w
zakresie prawo jazdy kat. C i/lub C+E i co najmniej jedno szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla C, C+E dla co najmniej 10 osób ogółem . Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca dołączy załącznik 4.
4/.Zmianie ulegają zapisy w Zapytaniu ofertowym nr 5/2017-w załączeniu
5/ Zmianie ulega załącznik nr 4-w załączeniu
6/ Zmianie ulega załącznik nr 7(wzór umowy) -w załączeniu
Więcej aktualności na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

