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ZS.DZ.334.3.2018.AMC     Gronowo, dnia 19.10.2018r. 

ZMIANA  NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  

NR 1/ZO/STZM/2018 

Nazwa zamówienia:  

„Świadczenie usług szkolenia zawodowego dla osób dorosłych zainteresowanych  

z własnej inicjatywy nabywaniem, podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, 

kompetencji lub umiejętności zawodowych” w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-

0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku pracy. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

reprezentowany przez: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

w osobie – Zbigniewa Piotrowskiego Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz 

e-mail: stzm@zsgronowo.edu.pl 

 

 

W Zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/STZM/2018 z dnia 17 października 2018 r. w złączniku nr 2 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 
1) w zakresie części nr III – Kurs prawa jazdy kat. C+E: 

użyte zostało sformułowanie:  

„Uczestnicy będą mieli ukończone 20 lat i 9 miesięcy , posiadali prawo jazdy kat. C i będą kierowani na 

kurs indywidualnie, w okresie od listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego.” 

powinno być:  

„Uczestnicy będą mieli ukończone 21 lat, posiadali prawo jazdy kat. C i będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. lub do wyczerpania kwoty zamówienia 

zaplanowanej przez Zamawiającego.” 

 

2) W zakresie części nr IV - Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną: 

a) użyte zostało sformułowanie:  

„W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty związane ze 

zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie 130 godzin zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  

(97 godzin zajęć teoretycznych oraz 33 godziny zajęć praktycznych) oraz 

przeprowadzenie 10 godzin zajęć indywidualnych praktycznych w ruchu drogowym,  

w tym 2 godziny w warunkach specjalnych;” 

powinno być:  

„W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny musi obejmować: 1) część 

podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin; 2) część specjalistyczną 

prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny, b) zajęć 

praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć 

minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych z jazdy warunkach 

specjalnych, podczas  których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy 

indywidualnej.”; 

b) użyte zostało sformułowanie:  
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„4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut.” 

powinno być:  

„4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut  

z wyłączeniem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wszystkie zajęcia trwają 60 minut.” 

 

3) W zakresie części nr V - Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną: 

a) użyte zostało sformułowanie:  

„W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty związane ze 

zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie 130 godzin zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  

(97 godzin zajęć teoretycznych oraz 33 godziny zajęć praktycznych)  

oraz przeprowadzenie 10 godzin zajęć indywidualnych praktycznych w ruchu drogowym, 

w tym 2 godziny w warunkach specjalnych;” 

powinno być:  

„W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny musi obejmować: 1) część 

podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin; 2) część specjalistyczną 

prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny, b) zajęć 

praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć 

minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych z jazdy warunkach 

specjalnych, podczas  których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy 

indywidualnej.”; 

b) użyte zostało sformułowanie:  

„4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut.” 

powinno być:  

„4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut  

z wyłączeniem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wszystkie zajęcia trwają 60 minut.”.  

 

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego wraz z załącznikami pozostają bez zmian.  

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. 

Zmiana nr 1 Zapytania ofertowego wraz z Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia po zmianie nr 1 opublikowana została na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na podmiotowej stronie BIP 

Zamawiającego https://www.bip.powiattorunski.pl 

 

Załącznik: 

 Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie nr 1  

/-/ 

Dyrektor Zespołu Szkół, CKU  

w Gronowie   

Zbigniew Piotrowski  
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