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Zamawiający t# po§tęp§waniu prawadz$nym w trybie E§ługi spłłeczntj n8 psd§t*wie arł, 138o na:

CFlZYtr68tż8ż8łĄZY CerĘfikcrvane szkolenie zz*rzątl,1ania łań*ue hami tlostałr

dokonuj e na§tęi]§j ących zmian zapisótv w ogłoszeni u o za mórvieni u :

1) 1ff dziale Itł pkt 3 a, Zamavłiający dakonuje zmiany ilości asób, Dotychczasswy zapis \s

ogłoszsniu brzmiał ,,Wykoławca jest zsbowiązeny do przedłgżęnia *feĘy szkolenia dla 25

c§ób."

P<r zmianie zapis otrzynuje następujące brzmienie :

Z*mawiający gwafantuje w ramach zamówienia podstawow€s 22 osób,

Zarnawiający 
*3ednoczenie 

zast:rzega sotlie mozliwość skorzystania z pr*wa optji
obejrnujł€ego 

- 
nrięk§zenie ilaści tleze*t*ikó* kursu da rraksymalnie 34 csóh (c

dodatkowe 12 osób).

'$/ związku z wprowadzoną zmianą ilości osób, zrnianie ulegają rownięż:

- pkt t a forrrrularca ofert_v otrzymuje brzmienie :

a) Brutto {słownie ) za 1 asotrę

b} Brutto ." {słownie:
podstawowego

c} Brutto
opcji

(słcr,vnie:

......,.) za22 osoby w ramach zamówienia

't ra |2 osób w ramach prawa

-§ 1 pkt 1 wzcru um§yyy atrzynruje brzłnienię:
Frzędmiotęffi Bmclvy _iest wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu

certyfikawanego szkłlenia z zarządzania łańcłrclrami dostlaw dla 2ż osób zgodnix z łfańąz
dnia .. zł*żłnąprzez Wykonar,vcą stanowiącązałącznik nr 1 do niniejszej urnoviy

i będącą jej integralną częścią.

Zana*viający na łlzień dzisiejszy gwarantuje w ranrach zarnórvieiria padstawowę&§?2 osoby,

Zamavłiijący j*dnoczeni e zastrzega sobię maźliw-ość skotzystania z prawa opcji

cbejrriujące§o zwiększenie iiaści uczestników kursu do maksymalnię 34 osob {o dodatkowe

1ź *sób}.

Prajekt ,,SezAM wiedzy, kompetencji i umiłiętnaści" jesł współiln ansawany przez Unię Eyryąeis|a 1e środków' 
źiropekkiega Fńnduszu Społecznagó w ramach Płograłłu Operacyjnega l,lledza Edukacja Rozwój
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Maksymalną
(słownie: ....

waftOŚć ulTlo\,vy ustala się na kwotę .

. ,...i,
w tym wartość zamówienia pod§tawowego wyno§t

{słownie: .--.-.-.-},

ivartość zamówienia w ramach prawa opcji (opcjonalnie) v/ynosi

(stownie:

Sporządził:

Aneta Bednarska-Gloza

ds,
Publicznych

Cena jednostkor,va dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia podstawowego,

Zamówięnie objęte piawem 
"p.;i ąarie realizowanę w terminach określonych w § 6

niniejszej umowy, na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

-§ 3 pkt l rvzoru umowy otrzymuje brzrnienie:
S"trony ustalają że za piaułiałowii terminową realizację przedmiotu umowy Zamawiający

ząalirlrynu§udreniewg stawek określonyclr w załączniku nr 1 do umowy (oferta) :

..,.... zŁ brutto

?} Zamavłiający przę§uwa termin składania ofeń:
Oferty naleZy składać do dnia 2020-01-07 do godziny 10:00,

Oferty zostanąotwańe w dniu upływu terminu składania ofe* o godzinie l0:15

Miejsce składania ofęrt i miejsce otwarcia poz§§tająbezzmian,
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Praiet<t ,SezAM ńedzy, kompetencji i umiejętnorcf jest wspołfinansowany paez Unię Eyr9ęeis|ą ze środków
' Eiropeiskiegl rónauszu Spńcznegow nmaĆn Pragramu apelacyjnegoWedza Edukacja Roułój
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