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Busko-Zdrój, 23.04.2015 r. 

 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców NR 2 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   
Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega pkt. 7.2.3.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
 

7.2.3.1  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym 
zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 

Lp. Nazwa szkolenia Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 

1 
Obsługa komputera 

z telepracą. 

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera  
z telepracą nabytym w ciągu ostatnich 3 lat. 
 
Wszystkie osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. 
 
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

2 
Sztuka dekorowania 

domu 

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń sztuka dekorowania domu lub wnętrz – 
nabytym w ciągu ostatnich 3 lat. 
 
Minimum 1 osoba musi posiadać wykształcenie wyższe z zakresu dekorowania wnętrz. 
 
Minimum 1  osoba muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.  

1 
Spawacz metodą 

TIG 

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu spawalnictwa nabytym w ciągu 
ostatnich 3 lat. 
 
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe. 
  
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

2 
Operator koparko – 
ładowarki – III klasa 

uprawnień 

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu „Operator koparko – ładowarki” 
nabytym w ciągu ostatnich 3 lat. 
 
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe i przygotowanie 
pedagogiczne. 

3 

Opiekun osób 
starszych i 

niepełnosprawnych  
z podstawami 

języka niemieckiego 

2 osoby z doświadczeniem  w prowadzeniu szkoleń  zakresu opieki nad osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi nabytym w ciągu ostatnich 3 lat. 
  
Minimum  jedna osoba musi posiadać tytuł naukowy doktora na kierunku medycznym 
pozostałe wykształcenie co najmniej wyższe z zakresu  pedagogiki, psychologii, 
pielęgniarstwa. 
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Minimum jedna osoba  musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 
 
Jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia 
do nauczania języka niemieckiego. 

4 
Promocja 

wolontariatu. 
1 osoba z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla 
wolontariuszy nabytym w ciągu ostatnich 3 lat 

6 
Program aktywizacji 

społecznej 
 dla 24 ON. 

3 osoby, którzy będą opiekunami grupy wyjazdowej (Kierownik, 2 instruktorów/opiekunów). 
Minimum 1 opiekun musi posiadać uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi tj. 
kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki lub studia na kierunku „Rewalidacja” lub kierunku 
„Pedagogika specjalna”. 

 


