
 

 

 

   
 

Aneks nr 1 

z dnia 02.03.2017 r.  

do Zapytania Ofertowego 

na wybór trenera lokalnego na terenie Gminy Kępice w projekcie  

pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”  

 

Nr postępowania: 160/02/2017/BI, data: 24 lutego 2017 r. 

 

Zamawiający (Fundacja Aktywizacja) wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 24 

lutego 2017 r. nr 160/02/2017/BI poprzez dokonanie zmiany pkt 2 ust. 2) – opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Treść pkt 2 ust. 2) Zapytania Ofertowego przed zmianą: 

„Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom 

trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 840 godzin przez każdego 

trenera, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 

30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb 

szkoleniowych w danej Gminie.” 
 

Treść pkt 2 ust. 2) Zapytania Ofertowego po zmianie: 

„Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom 

trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 140 godzin przez każdego 

trenera, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 

30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb 

szkoleniowych w danej Gminie.” 
 

Przyczyną dokonania powyższej zmiany jest omyłka Zamawiającego w przedmiocie 

metodologii wyliczenia wymiaru godzin pracy trenera lokalnego. Liczba godzin pracy nadal 

będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w Gminie Kępice, jednakże liczba ta 

wymaga zweryfikowania w celu zapewnienia zgodności z podpisaną umową  

o dofinansowanie Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Zamawiający, 

nie zamierzając unieważniać postępowania, wprowadza powyższą zmianę w celu zapewnienia 

zgodności zapytania ofertowego z liczbą osób do przeszkolenia, za które odpowiedzialny  

w Gminie Kępice jest e-Mocarz. 

 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert w związku z dokonaniem ww. zmiany ulega 

przedłużeniu o trzy dni robocze tj. do dnia 10 marca 2017 r. Tym samym zmianie ulega 

pkt 13 Zapytania ofertowego, w zakresie, w jakim określa termin końcowy składania ofert. 

 

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego nr 160/02/2017/BI nie ulegają zmianie.  

 



 

 

   

 

Niniejszy Aneks stanowi integralną część Zapytania Ofertowego i jest wiążący dla wszystkich 

Wykonawców. 


