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DOZ/EZ/Z.P.67/2540/3/2012  

Wrocław, 05 listopada 2012 r. 
Zam. Publ. 67/2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

przetarg nieograniczony na zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla pracowników Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420392 - 2012 data 26.10.2012 r.  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, 
tel. 74 88-66-500, fax. 74 88-66-509. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.  

W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobą 
zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia tj. 

min. 1 osobą będącą co najmniej ratownikiem, w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym 

ratownictwie medycznym - Dz. U. nr 191, poz.1410 z późń. zm. posiadającą ważne zaświadczenie o 
ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub min. 1 

ratownikiem medycznym w rozumieniu cyt. wyżej ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie 
medycznym. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że 
dysponuje osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu 
zamówienia tj. min. 1 osobą będącą co najmniej lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu lub ratownikiem 

medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie medycznym.  

II.2) Tekst, który należy dodać: Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4.  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi 
wykazać, że dysponuje osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w 

wykonywaniu zamówienia tj. min. 1 osobą będącą co najmniej lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu 

lub ratownikiem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie 
medycznym. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we 

Wrocławiu 50-541 Al. Armii Krajowej 54, kancelaria. 


