
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67431-2013 z dnia 2013-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1.Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii C1 oraz na świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, na

potrzeby projektu pt. Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego

Chłapowskiego w ...

Termin składania ofert: 2013-05-14

Numer ogłoszenia: 71911 - 2013; data zamieszczenia:  10.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  67431 - 2013 data 06.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ do

realizacji zamówienia przeznaczy minimum 3 pojazdy samochodowe, spełniające kryteria określone w art. 24

pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.) oraz

odpowiadające warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania

kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, zgodnie z przepisami Rozporządzania Ministra

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz wskaŜe podstawę do dysponowania

nimi.

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca

wykaŜe, iŜ do realizacji zamówienia przeznaczy minimum 1 pojazd samochodowy, spełniający kryteria określone

w art. 24 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.)

oraz odpowiadający warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i

egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, zgodnie z przepisami

Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów

oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz wskaŜe podstawę

do dysponowania nimi.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  a) minimum 3 osoby posiadające uprawnienia instruktora do prowadzenia szkoleń w
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zakresie prawa jazdy na samochód cięŜarowy co najmniej kategorii C1 oraz legitymujące się minimum rocznym

doświadczeniem w prowadzeniu zajęć praktycznych w zakresie prawa jazdy na samochód cięŜarowy co

najmniej kategorii C1.

W ogłoszeniu powinno by ć: a) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia instruktora do prowadzenia

szkoleń w zakresie prawa jazdy na samochód cięŜarowy co najmniej kategorii C1 oraz legitymującą się

minimum rocznym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć praktycznych w zakresie prawa jazdy na samochód

cięŜarowy co najmniej kategorii C1.

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć:

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.4.4).

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert, tj.: 17.05.2013 r.

do godz. 11:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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