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WO-ZP.2310.16.2020.EBE                                                                                                         Rzeszów, 16.10.2020 r. 

 
 

 

                                                                               Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w zakresie usługi 

szkoleniowej pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach 

realizowanych w ramach PO WER i RPO WP 2014-2020”, zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 

 

1)  zmianę treści Rozdz. III pkt 1, OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU, który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pt. „Księgowość projektów unijnych oraz 

kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO 2014-2020”    

o poniższych założeniach: 

 

1.1 Liczba uczestników szkolenia: 40 osób (pracownicy Zamawiającego) – 2 grupy:  

I grupa 20 osób, II grupa 20 osób, w 2 różnych terminach 

1.2 Czas trwania dla jednej grupy szkoleniowej: 

1.2.1 2 dni szkolenia w dwa następujące po sobie kolejno dni robocze ( od poniedziałku do 

piątku), 

1.2.2 łącznie 16 godz. dydaktycznych po 45 min, 

 

 

2) zmianę treści Załącznika  nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie jak  

w załączeniu. 

 

 

3) zmianę treści Pkt. 5 ppkt. 5.2.1. Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu - FORMULARZ 

OFERTOWY, który otrzymuje brzmienie: 

 

5.2.1. przedstawienia spełniających wymagania Zamawiającego: 

1) programu szkolenia, 

2) harmonogramu szkolenia, 
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4)  zmianę treści § 1 pkt. 2  Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o Zamówieniu – ISTOTNE POSTANOWIENIA 

UMOWY, który otrzymuje brzmienie: 

 

2.         Przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1)         dla 40 osób (pracownicy Zamawiającego) – 2 grupy po 20 osób; w 2 różnych terminach 

2)        zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia, 

3) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkolenia 

uwzględniającym dokładny termin realizacji szkolenia ustalony przez Strony przed 

zawarciem umowy . 

 

PONADTO: 

 

W następstwie zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

27 października 2020 roku godz. 11 00. W związku z tym, otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października 2020 roku    

o godz. 11 30 

 

W KONSEKWENCJI: 

Rozdz. IX pkt 2 OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU otrzymuje brzmienie: 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu nie później niż do dnia 21.10.2020r., w jednej z form, o których mowa w Rozdz. VII. 

 

Rozdz. XI pkt 3 OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU otrzymuje brzmienie: 

 

3. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzeźroczystej 

kopercie oznaczonej napisem: 

« Oferta na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT 

w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO WP 2014-2020”   

WO-ZP.2310.16.2020.EBE –  nie otwierać przed dniem 27.10.2020 do godz. 11 30 » 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty  

w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
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      Rozdz. XII pkt 1 ppkt. 1.2 OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU otrzymuje brzmienie: 

1.2 Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2020 r. o godz. 11 00   (decyduje data i godzina złożenia oferty 

w siedzibie Zamawiającego). 

 

      Rozdz. XII pkt 2 OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU otrzymuje brzmienie: 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2020 r. o godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, pokój nr 203.  

ZMIANA TREŚCI Ogłoszenia o zamówieniu z załącznikami jest wiążąca dla Wykonawców.  

W każdym miejscu Ogłoszenia o zamówieniu z załącznikami  kiedy jest mowa o zakresie, który został zmieniony, 

rozumie się przez to treść nadaną po zmianie. 

 Pozostała treść OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU obowiązuje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


