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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Opolska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 4
Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-071

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 774538882

Osoba do kontaktów: Marta Haręza
E-mail: logistyk@ohp.opole.pl

Faks: +48 774560032

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.opolska.ohp.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu
pn.: „ Równi na rynku pracy”
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu
pn.: „ Równi na rynku pracy” z podziałem na 9 zadań:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Opolu
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w KędzierzynieKoźlu
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Brzegu
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Namysłowie
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Kluczborku
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Prudniku
7. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Oleśnie
8. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Głubczycach
9. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w Nysie
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
85121270

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DW 15/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Ohpopole
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-134103 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 198-350018 z dnia: 15/10/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/10/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
3.1.2.1 Uczestnicy zajęć:
Załącznik B Część nr 2: 1) Krótki
Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
opis:
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 30 osób
wsparcie indywidualne: 15 osób.
Wykazy uczestników (listy imienne)
znajdują się u koordynatorów
lokalnych Zamawiającego.

Powinno być:
3.1.2.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 30 osób (2 grupy po 15
osób, grupy nie mogą być łączone)
wsparcie indywidualne: 15 osób.
Wykazy uczestników (listy imienne)
znajdują się u koordynatorów
lokalnych Zamawiającego.
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Zamawiający zastrzega sobie
Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany ilości uczestników możliwość zmiany ilości uczestników
objętych zadaniem.
objętych zadaniem.
3.1.2.2 Termin i miejsce realizacji
3.1.2.2 Termin i miejsce realizacji
zajęć:
zajęć:
1) Zajęcia z grupowego doradztwa 1) Zajęcia z grupowego doradztwa
psychologicznego zostaną
psychologicznego zostaną
zrealizowane w wymiarze 10 godzin zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych na grupę (1 godzina dydaktycznych na grupę (1 godzina
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
harmonogramem:
harmonogramem:
a) termin zajęć: od daty podpisania a) termin zajęć: od daty podpisania
umowy, zakończenie do dnia
umowy, zakończenie do dnia
10.12.2014r.,
10.12.2014r.,
b) miejsce realizacji zajęć:
b) miejsce realizacji zajęć:
Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle
miejsce realizacji zajęć zapewni
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
od 08:00 do 15:00.
2) Zajęcia z indywidualnego
2) Zajęcia z indywidualnego
doradztwa psychologicznego
doradztwa psychologicznego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5 zostaną zrealizowane w wymiarze 5
godzin dydaktycznych na uczestnika godzin dydaktycznych na uczestnika
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut), (1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
zgodnie z harmonogramem:
zgodnie z harmonogramem:
a) termin zajęć:
a) termin zajęć:
- od daty podpisania umowy,
- od daty podpisania umowy,
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3 zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
godziny na uczestnika),
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie - od dnia 01.01.2015r., zakończenie
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
uczestnika),
uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć:
b) miejsce realizacji zajęć:
Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle
miejsce realizacji zajęć zapewni
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
od 08:00 do 15:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr 3: 1) Krótki
opis:

Zamiast:

Powinno być:

3.1.3.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na

3.1.3.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 11

temat skutecznych metod
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 30 osób
grupowe: 30 osób (2 grupy po 15
wsparcie indywidualne: 10 osób.
osób, grupy nie mogą być łączone)
Wykazy uczestników (listy imienne) wsparcie indywidualne: 10 osób.
znajdują się u koordynatorów
Wykazy uczestników (listy imienne)
lokalnych Zamawiającego.
znajdują się u koordynatorów
Zamawiający zastrzega sobie
lokalnych Zamawiającego.
możliwość zmiany ilości uczestników Zamawiający zastrzega sobie
objętych zadaniem.
możliwość zmiany ilości uczestników
3.1.3.2 Termin i miejsce realizacji
objętych zadaniem.
zajęć:
3.1.3.2 Termin i miejsce realizacji
1) Zajęcia z grupowego doradztwa zajęć:
psychologicznego zostaną
1) Zajęcia z grupowego doradztwa
zrealizowane w wymiarze 10 godzin psychologicznego zostaną
dydaktycznych na grupę (1 godzina zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z dydaktycznych na grupę (1 godzina
harmonogramem:
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
a) termin zajęć: od daty podpisania harmonogramem:
umowy, zakończenie do dnia
a) termin zajęć: od daty podpisania
10.12.2014r.,
umowy, zakończenie do dnia
b) miejsce realizacji zajęć: Brzeg
10.12.2014r.,
miejsce realizacji zajęć zapewni
b) miejsce realizacji zajęć: Brzeg
Zamawiający,
miejsce realizacji zajęć zapewni
c) godziny realizacji zajęć: od
Zamawiający,
poniedziałku do piątku w godzinach c) godziny realizacji zajęć: od
od 08:00 do 15:00.
poniedziałku do piątku w godzinach
2) Zajęcia z indywidualnego
od 08:00 do 15:00.
doradztwa psychologicznego
2) Zajęcia z indywidualnego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5 doradztwa psychologicznego
godzin dydaktycznych na uczestnika zostaną zrealizowane w wymiarze 5
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut), godzin dydaktycznych na uczestnika
zgodnie z harmonogramem:
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
a) termin zajęć:
zgodnie z harmonogramem:
- od daty podpisania umowy,
a) termin zajęć:
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3 - od daty podpisania umowy,
godziny na uczestnika),
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie godziny na uczestnika),
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na - od dnia 01.01.2015r., zakończenie
uczestnika),
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
b) miejsce realizacji zajęć: Brzeg
uczestnika),
miejsce realizacji zajęć zapewni
b) miejsce realizacji zajęć: Brzeg
Zamawiający,
miejsce realizacji zajęć zapewni
c) godziny realizacji zajęć: od
Zamawiający,
poniedziałku do piątku w godzinach c) godziny realizacji zajęć: od
od 08:00 do 15:00.
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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Załącznik B Część nr 4: 1) Krótki
opis:

3.1.4.1 Uczestnicy zajęć:
3.1.4.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na
zawodowego i wiedzy na
temat skutecznych metod
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 30 osób
grupowe: 30 osób (2 grupy po 15
wsparcie indywidualne: 10 osób.
osób, grupy nie mogą być łączone)
Wykazy uczestników (listy imienne) wsparcie indywidualne: 10 osób.
znajdują się u koordynatorów
Wykazy uczestników (listy imienne)
lokalnych Zamawiającego.
znajdują się u koordynatorów
Zamawiający zastrzega sobie
lokalnych Zamawiającego.
możliwość zmiany ilości uczestników Zamawiający zastrzega sobie
objętych zadaniem.
możliwość zmiany ilości uczestników
3.1.4.2 Termin i miejsce realizacji
objętych zadaniem.
zajęć:
3.1.4.2 Termin i miejsce realizacji
1) Zajęcia z grupowego doradztwa zajęć:
psychologicznego zostaną
1) Zajęcia z grupowego doradztwa
zrealizowane w wymiarze 10 godzin psychologicznego zostaną
dydaktycznych na grupę (1 godzina zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z dydaktycznych na grupę (1 godzina
harmonogramem:
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
a) termin zajęć: od daty podpisania harmonogramem:
umowy, zakończenie do dnia
a) termin zajęć: od daty podpisania
10.12.2014r.,
umowy, zakończenie do dnia
b) miejsce realizacji zajęć: Namysłów 10.12.2014r.,
miejsce realizacji zajęć zapewni
b) miejsce realizacji zajęć: Namysłów
Zamawiający,
miejsce realizacji zajęć zapewni
c) godziny realizacji zajęć: od
Zamawiający,
poniedziałku do piątku w godzinach c) godziny realizacji zajęć: od
od 08:00 do 15:00.
poniedziałku do piątku w godzinach
2) Zajęcia z indywidualnego
od 08:00 do 15:00.
doradztwa psychologicznego
2) Zajęcia z indywidualnego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5 doradztwa psychologicznego
godzin dydaktycznych na uczestnika zostaną zrealizowane w wymiarze 5
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut), godzin dydaktycznych na uczestnika
zgodnie z harmonogramem:
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
a) termin zajęć:
zgodnie z harmonogramem:
- od daty podpisania umowy,
a) termin zajęć:
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
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- od dnia 01.01.2015r., zakończenie - od daty podpisania umowy,
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
uczestnika),
godziny na uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć: Namysłów - od dnia 01.01.2015r., zakończenie
miejsce realizacji zajęć zapewni
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
Zamawiający,
uczestnika),
c) godziny realizacji zajęć: od
b) miejsce realizacji zajęć: Namysłów
poniedziałku do piątku w godzinach miejsce realizacji zajęć zapewni
od 08:00 do 15:00.
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr 6: 1) Krótki
opis:

Zamiast:

Powinno być:

3.1.6.1 Uczestnicy zajęć:
3.1.6.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na
zawodowego i wiedzy na
temat skutecznych metod
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 25 osób
grupowe: 30 osób (2 grupy po 15
wsparcie indywidualne: 15 osób.
osób, grupy nie mogą być łączone)
Wykazy uczestników (listy imienne) wsparcie indywidualne: 15 osób.
znajdują się u koordynatorów
Wykazy uczestników (listy imienne)
lokalnych Zamawiającego.
znajdują się u koordynatorów
Zamawiający zastrzega sobie
lokalnych Zamawiającego.
możliwość zmiany ilości uczestników Zamawiający zastrzega sobie
objętych zadaniem.
możliwość zmiany ilości uczestników
3.1.6.2 Termin i miejsce realizacji
objętych zadaniem.
zajęć:
3.1.6.2 Termin i miejsce realizacji
1) Zajęcia z grupowego doradztwa zajęć:
psychologicznego zostaną
1) Zajęcia z grupowego doradztwa
zrealizowane w wymiarze 10 godzin psychologicznego zostaną
dydaktycznych na grupę (1 godzina zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z dydaktycznych na grupę (1 godzina
harmonogramem:
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
a) termin zajęć: od daty podpisania harmonogramem:
umowy, zakończenie do dnia
a) termin zajęć: od daty podpisania
10.12.2014r.,
umowy, zakończenie do dnia
b) miejsce realizacji zajęć: Prudnik 10.12.2014r.,
miejsce realizacji zajęć zapewni
b) miejsce realizacji zajęć: Prudnik
Zamawiający,
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr 9: 1) Krótki
opis:

c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
2) Zajęcia z indywidualnego
doradztwa psychologicznego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5
godzin dydaktycznych na uczestnika
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
zgodnie z harmonogramem:
a) termin zajęć:
- od daty podpisania umowy,
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć: Prudnik
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
2) Zajęcia z indywidualnego
doradztwa psychologicznego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5
godzin dydaktycznych na uczestnika
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
zgodnie z harmonogramem:
a) termin zajęć:
- od daty podpisania umowy,
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć: Prudnik
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

Zamiast:

Powinno być:

3.1.9.1 Uczestnicy zajęć:
3.1.9.1 Uczestnicy zajęć:
Młodzież zagrożona wykluczeniem Młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym w wieku 18-24 lata,
społecznym w wieku 18-24 lata,
nieucząca się, niepracująca
nieucząca się, niepracująca
której ograniczenia materialne
której ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak
i środowiskowe, a także brak
kwalifikacji zawodowych, zbyt
kwalifikacji zawodowych, zbyt
niskie kwalifikacje zawodowe
niskie kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku
niedostosowane do potrzeb rynku
pracy oraz brak doświadczenia
pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na
zawodowego i wiedzy na
temat skutecznych metod
temat skutecznych metod
poszukiwania pracy utrudniają
poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności samodzielne nabycie umiejętności
umożliwiających wejście na rynek
umożliwiających wejście na rynek
pracy i gwarantujących udany start pracy i gwarantujących udany start
życiowy.
życiowy.
Liczba uczestników: wsparcie
Liczba uczestników: wsparcie
grupowe: 30 osób
grupowe: 30 osób (2 grupy po 15
wsparcie indywidualne: 15 osób.
osób, grupy nie mogą być łączone)
Wykazy uczestników (listy imienne) wsparcie indywidualne: 15 osób.
znajdują się u koordynatorów
Wykazy uczestników (listy imienne)
lokalnych Zamawiającego.
znajdują się u koordynatorów
Zamawiający zastrzega sobie
lokalnych Zamawiającego.
możliwość zmiany ilości uczestników Zamawiający zastrzega sobie
objętych zadaniem.
możliwość zmiany ilości uczestników
3.1.9.2 Termin i miejsce realizacji
objętych zadaniem.
zajęć:
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1) Zajęcia z grupowego doradztwa
psychologicznego zostaną
zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych na grupę (1 godzina
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
harmonogramem:
a) termin zajęć: od daty podpisania
umowy, zakończenie do dnia
10.12.2014r.,
b) miejsce realizacji zajęć: Nysa
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
4) Zajęcia z indywidualnego
doradztwa psychologicznego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5
godzin dydaktycznych na uczestnika
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
zgodnie z harmonogramem:
a) termin zajęć:
- od daty podpisania umowy,
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć: Nysa
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

3.1.9.2 Termin i miejsce realizacji
zajęć:
1) Zajęcia z grupowego doradztwa
psychologicznego zostaną
zrealizowane w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych na grupę (1 godzina
dydaktyczna = 45 minut), zgodnie z
harmonogramem:
a) termin zajęć: od daty podpisania
umowy, zakończenie do dnia
10.12.2014r.,
b) miejsce realizacji zajęć: Nysa
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.
4) Zajęcia z indywidualnego
doradztwa psychologicznego
zostaną zrealizowane w wymiarze 5
godzin dydaktycznych na uczestnika
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
zgodnie z harmonogramem:
a) termin zajęć:
- od daty podpisania umowy,
zakończenie do dnia 10.12.2014r. (3
godziny na uczestnika),
- od dnia 01.01.2015r., zakończenie
do dnia 31.01.2015r. (2 godziny na
uczestnika),
b) miejsce realizacji zajęć: Nysa
miejsce realizacji zajęć zapewni
Zamawiający,
c) godziny realizacji zajęć: od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 15:00.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
21/10/2014 Godzina: 12:00
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/10/2014 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
24/10/2014 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
21/10/2014 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-136455
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