
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 130497-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik

Przedmiotem zamówienia są warsztaty, szkolenia i doradztwo obejmują zakresy tematyczne ogólnie opisane niżej

wskazanymi zadaniami: Na Część I składają się następujące zadania: W ramach części I - Kontrakty socjalne Zadanie...

Termin składania ofert: 2013-07-10

Numer ogłoszenia: 131093 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130497 - 2013 data 02.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41

35, fax. 081 825 15 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są warsztaty, szkolenia i doradztwo obejmują zakresy tematyczne

ogólnie opisane niżej wskazanymi zadaniami: Na Część I składają się następujące zadania: W ramach części I -

Kontrakty socjalne Zadanie 1 . Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania - 18os.

Warsztatami zostaną objęte 2 grupy dziewięcioosobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w

formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem. Zadanie 2. 1) Pracownik remontowo-budowlany - 8os.

Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa ośmioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu

łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania zajęć praktycznych zostanie wskazane przez MOPS), w

jednej grupie w liczbie 8osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 2) Kucharz -

Piekarz - 9 os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w

formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 9 osób. System szkolenia: dzienny,

24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. Zadania 3. Doradztwo zawodowe: - 18os. Doradztwem zawodowym

zostaną objęte 2 grupy dziewięcioosobowe, 10 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie

warsztatów - wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia: dzienny, 2 spotkania po 5 godzin

dydaktycznych dla każdej z grup. Zadanie 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 18os. po 2 godz. na osobę.

Na Część II składają się następujące zadania: W ramach części II - Program Aktywności Lokalnej Zadanie 1.

Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania - 22os. Warsztatami zostaną objęte 2
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grupy jedenastoosobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych

łączonych z wykładem. Zadanie 2 1)Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych - 6 os. Szkoleniem

zostanie objęta 1 grupa sześcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z

ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 6 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin

dydaktycznych. 2)Pracownik remontowo-budowlany - 5os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa pięcioosobowa, 120

godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania

zajęć praktycznych zostanie wskazane przez MOPS), w jednej grupie w liczbie 5 osób. System szkolenia: dzienny,

24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3)Kucharz - Piekarz - 9os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa

dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi,

w jednej grupie w liczbie 9 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3. Doradztwo

zawodowe: - 22os. Doradztwem zawodowym zostaną objęte 2 grupy jedenastoosobowe, 10 godzin dydaktycznych

dla każdej z grup. Szkolenie w formie warsztatów - wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia:

dzienny, 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 22 os.

po 2 godz. na osobę. Wszystkie zadania w Części II są realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są warsztaty, szkolenia i doradztwo obejmują zakresy

tematyczne ogólnie opisane niżej wskazanymi zadaniami: Na Część I składają się następujące zadania: W ramach

części I - Kontrakty socjalne Zadanie 1 . Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami

budżetowania - 17os. Warsztatami zostaną objęte 2 grupy 8-9 osobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z

grup. Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem. Zadanie 2. 1) Pracownik remontowo-

budowlany - 8os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa ośmioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w

formie wykładu łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania zajęć praktycznych zostanie wskazane

przez MOPS), w jednej grupie w liczbie 8osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych.

2) Kucharz - Piekarz - 9 os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych.

Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 9 osób. System

szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. Zadania 3. Doradztwo zawodowe: - 17os. Doradztwem

zawodowym zostaną objęte 2 grupy 8-9 osobowe, 10 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie

warsztatów - wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia: dzienny, 2 spotkania po 5 godzin

dydaktycznych dla każdej z grup. Zadanie 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 17os. po 2 godz. na osobę.

Na Część II składają się następujące zadania: W ramach części II - Program Aktywności Lokalnej Zadanie 1.

Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania - 22os. Warsztatami zostaną objęte 2

grupy jedenastoosobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych

łączonych z wykładem. Zadanie 2 1)Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych - 6 os. Szkoleniem

zostanie objęta 1 grupa sześcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z

ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 6 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin

dydaktycznych. 2)Pracownik remontowo-budowlany - 5os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa pięcioosobowa, 120
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godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania

zajęć praktycznych zostanie wskazane przez MOPS), w jednej grupie w liczbie 5 osób. System szkolenia: dzienny,

24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3)Kucharz - Piekarz - 9os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa

dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi,

w jednej grupie w liczbie 9 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3. Doradztwo

zawodowe: - 22os. Doradztwem zawodowym zostaną objęte 2 grupy jedenastoosobowe, 10 godzin dydaktycznych

dla każdej z grup. Szkolenie w formie warsztatów - wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia:

dzienny, 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 22 os.

po 2 godz. na osobę. Wszystkie zadania w Części II są realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że należycie przeprowadził w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej: Część I - w ramach kontraktów socjalnych: Zadanie nr 1: 2 usługi szkolenia w zakresie warsztatów

kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania dla grupy minimum 18 osobowej oraz wartości

4.500 zł brutto. Zadanie 2:1) 1 usługa szkolenia w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy minimum 8

osobowej oraz wartości 18.000 zł brutto, - 2) 1 usługa szkolenia w zakresie Kucharz - piekarz dla grupy minimum 9

osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto Zadanie 3: 2 usługi związane z doradztwem zawodowym, potwierdzone

referencjami dla grupy minimum 18 osobowej oraz wartości 3.000 zł brutto. Zadanie 4:1 usługa związana z

indywidualną terapią psychospołeczną o ilości minimum 1 godziny na 1 osobę dla grupy minimum 10 osobowej oraz

wartości 60 zł.os. brutto. Część II - w ramach Programu Aktywności Lokalnej Zadanie nr 1: 2 usługi szkolenia w

zakresie warsztatów kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania o ilości minimum 20 osób w

grupie oraz wartości 6.000 zł brutto, Zadanie 2:1)1 usługa szkolenia w zakresie Opiekunka dziecięca, osób

starszych i niepełnosprawnych dla grupy minimum 6 osobowej oraz wartości 13.000 zł brutto, 2)1 usługa szkolenia

w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy minimum 5 osobowej oraz wartości 13.000 zł, 3)1 usługa

szkolenia w zakresie Kucharz - Piekarz dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto, Zadanie 3:2

usługi związane z doradztwem zawodowym dla grupy minimum 22 osobowej oraz wartości 3.500 zł brutto,Zadanie

4:1 usługa związana z indywidualną terapią psychospołeczną, minimum 2 godziny na 1 dla grupy minimum 20

osobowej oraz wartości 60 zł.os. brutto..

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że należycie przeprowadził w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej: Część I - w ramach kontraktów socjalnych: Zadanie nr 1: 2 usługi szkolenia w zakresie

warsztatów kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania dla grupy minimum 9 osobowej oraz

wartości 2.500 zł brutto. Zadanie 2: 1) 1 usługa szkolenia w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy

minimum 8 osobowej oraz wartości 18.000 zł brutto, 2) 1 usługa szkolenia w zakresie Kucharz - piekarz dla grupy

minimum 9 osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto Zadanie 3: 2 usługi związane z doradztwem zawodowym,
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potwierdzone referencjami dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 1.500 zł brutto. Zadanie 4:1 usługa

związana z indywidualną terapią psychospołeczną o ilości minimum 1 godziny na 1 osobę dla grupy minimum 10

osobowej oraz wartości 60 zł.os. brutto. Część II - w ramach Programu Aktywności Lokalnej Zadanie nr 1: 2 usługi

szkolenia w zakresie warsztatów kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania o ilości minimum

9 osób w grupie oraz wartości 2.500 zł brutto, Zadanie 2: 1)1 usługa szkolenia w zakresie Opiekunka dziecięca,

osób starszych i niepełnosprawnych dla grupy minimum 6 osobowej oraz wartości 13.000 zł brutto, 2)1 usługa

szkolenia w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy minimum 5 osobowej oraz wartości 13.000 zł, 3)1

usługa szkolenia w zakresie Kucharz - Piekarz dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto,

Zadanie 3:2 usługi związane z doradztwem zawodowym dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 1.500 zł

brutto, Zadanie 4:1 usługa związana z indywidualną terapią psychospołeczną, minimum 2 godziny na 1 dla grupy

minimum 10 osobowej oraz wartości 60 zł.os. brutto..
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