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PF.261.3.2019.LK                                                                                         Rzeszów, 19.06.2019 r.                                                                                                                                  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

Dot.  Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:                    

„świadczenie usług animatora Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów  z gmin i  powiatów 

w województwie podkarpackim” 
 

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu pn.: „świadczenie usług animatora 

Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów  z gmin i  powiatów w województwie podkarpackim” 

opublikowanym w dniu 13.06.2019 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Internetowej 

Zamawiającego  wprowadza się następującą zmianę w rozdziale V pkt 1, VIII pkt 2,3,4 oraz 

w załącznikach nr 3 i 4. 

 

V. WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA 

1. O udzielenie zamówienia w ramach wszystkich dziesięciu części zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie 
brał pod uwagę wykształcenie i doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, mianowicie Wykonawca musi wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia 
dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję animatora, spełniającą łącznie wskazane 
poniżej wymagania:  
 wykształcenie wyższe kierunkowe na jednym ze wskazanych kierunków: pedagogika, 

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki  
o rodzinie, praca socjalna, 

 
V. WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA –otrzymuje brzmienie: 

1. O udzielenie zamówienia w ramach wszystkich dziesięciu części zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową 
Wykonawcy, będzie brał pod uwagę wykształcenie i doświadczenie osoby skierowanej przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, mianowicie Wykonawca musi wykazać, że na potrzeby 
realizacji zamówienia dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję animatora, 
spełniającą łącznie wskazane poniżej wymagania:  

 wykształcenie kierunkowe na jednym ze wskazanych kierunków: pedagogika, 
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki 
o rodzinie, praca socjalna lub inne pokrewne, 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

2. Termin składania oferty upływa dnia:24.06.2019 r., godz. 10.00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r., godz. 10.15 , miejsce: Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9  
w Sali konferencyjnej (II piętro). 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie oraz opisane: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.06.2019 r. GODZ. 10.15. 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY- otrzymuje brzmienie: 

2.Termin składania oferty upływa dnia:28.06.2019 r., godz. 10.00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r., godz. 10.15 , miejsce: Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9  
w Sali konferencyjnej (II piętro). 
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie oraz opisane: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.06.2019 r. GODZ. 10.15. 

  
Ponadto: 
 
Zmieniony został załącznik do ogłoszenia nr 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące możliwości 
ubiegania się o Zamówienie.  
Wykreślono następującą treść: 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:…………....…………..………………………………………………………………….,  
w następującym zakresie: ……………………………………………….……………………………. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

Zmieniony został załącznik do ogłoszenia nr 4. Wykaz osób. 

Wykreślono w ppkt a treść: wykształcenie wyższe kierunkowe na jednym ze wskazanych kierunków 

oraz dodano: []inne pokrewne. 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Jerzy Jęczmienionka 


