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RP/DF/2540/38/2017                                          

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

usługi obejmującej przeprowadzenie badania gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale 
bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska. 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu – zapytanie ofertowe (data publikacji: 19.07.2017r.). 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
będącego załącznikiem do ogłoszenia w następującej sekcji: 
 
Sekcja VI - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych 
warunków. 
 
1.Tekst, który należy zmienić. 
W ogłoszeniu jest: 
 
Wiedza i doświadczenie. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi przedstawić: 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług,                 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat 
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający żąda, aby wykaz zawierał co najmniej                     
2 usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym usługom tj. polegającym na przeprowadzeniu badań                    
i analiz z zastosowaniem metod ilościowych    i jakościowych oraz opracowaniu raportu, o wartości każdej 
usługi co najmniej 50 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie                          
w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 50 000 zł brutto, wg średniego 
kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi), w tym co najmniej 1 usługi dotyczącej tematyki 
związanej z obszarem rynku pracy oraz co najmniej 1 usługi obejmującej obszar minimum 3 powiatów. 

W ogłoszeniu powinno być: 
Wiedza i doświadczenie. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi przedstawić: 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług,                 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat 
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający żąda, aby wykaz zawierał co najmniej                     
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2 usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym usługom tj. polegającym na przeprowadzeniu badań                    
i analiz z zastosowaniem metod ilościowych    i jakościowych oraz opracowaniu raportu, o wartości każdej 
usługi co najmniej 40 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie                          
w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 40 000 zł brutto, wg średniego 
kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi), w tym co najmniej 1 usługi dotyczącej tematyki 
związanej z obszarem rynku pracy oraz co najmniej 1 usługi obejmującej obszar minimum 3 powiatów. 

2.Zmiana dotyczy wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. 
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