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Po}vIADolHI§NIE
o zmianach

w oghsze§iu o z*mówieniu

§zanorą,rri Faństrvo,

Zamalvl$ący w po§tęporraniu prowadzcnyrn lv trybie ustugi spclecznej na parlstawig art" l38o na:

C&?lłl\78lż*żOłAZP §zkolenie ksztaltłjące kompetencje uarvotlowe w transpcrcie

drogarvym zgod*ie z 11Tmogami CPC

dokonuje następujących znrian zapisów rv ogłoszenia o zamówieniu:

1) W tlzi*te IIt pkt 3 n, Zamawiający dokorruje zmiany ilości osób, Dotychczasowy zapis w

ogłoszeniu brzmiał ,,§Vykonawca jest zobowiązany do pr:zedłożenia ofeńy szkolenia dla ż6
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ai Br*tto
b) Brutto

podstawOwego
c) Brutto

opcji
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- pkf t a f,orrnularza of*rĘ otrzymrrje brzrnięrri* :

U*ia [.uloptjsŁł

.., .,} za l osobę

)za?O osób w ramach zamówienia

Po zmianie zapis otrzymuje następujące brzrnienie :

Zamawiający gwarantde rł rarałch zarnóryienia podst*wowcgo 20 osób,

Zamawiający 
-jednoczerrie 

:,aslT"-ęga sobie rnczlirryośc skorzystania z pralye optji

obejmująeega zwiększenie ilaści uezestników kursu do maksyrnalni* 28 osółr {o

dodatkowe 8 osób}.

S/ związku z wprowadzoną zrnianą ilości asób, zmianie ulegająrównięz:

-§ 1 pkt 1 rvzoru u§rowy otrzlrnuje brzrnienie:

Pruędmiotęfn iunowy jest łv}konanie usfugi edukaeyjnej polegającej na przęprorłattzenirt

szkolęnia ksztalałjąłigł kompeterrcjs zalvod*we w tfa§§pcrci* drcgowyffi, zgodnie z

wymogarni CPC dńrS osób zgoaniez łfeńązdaia , " zŁłż*nąprzez Wyktnawcę,

stanoJiącą załącznik nr l do niniejszej ufilolvy i będącąjej integralnączęścią,

(słownie: ..J za8 osób w ramach ptawa

Zalłavłiająły na dzień dzisiejszy gwarantuje w ramach zamówięnia podstawowego 20 osob,

Zarnawiający jńnłłzenie zastrzega sobie rnożliwgśc skorzystania z p,awa opc.ii

obejrłujące ga i-większenie iłości uczestników kursu clo maksymalnię 28 osób (o dodatkcrł,e 8

osób).
Cena jednastkowa dla prarva opcji jest taka sama jak cena dla zarnówienia podstawowęga,
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Zamówienie objęte prawem opcji będżie realizowane w terrninach określonych w § 6niniejszej umowy, na tych samych wańtach;ak zamJwienie podsta}vowę.

-§ 3 pkt l wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają że za piavłiałowii ternninorn ą realizację przedmiCItu umowy Zamaułiającyzapłaci wynagrodzenie wg stawek określonych w ,ułą.rn;Li nr l do umowy (ofelta) :

Maksymalnąwartość umowy ustala się na kwotę zł brutto(słownie: .,...,,....,...),
w fym wartość zamówienia podstawowego wJ.nosi ..... ... .. ..{słownie: ..........),'
wartość zamówienia w ramach prąwa opcji {opcjonalnie) wynosi(słownie:

........,).

2) 
|amalviający prze§uwa termin składania ofert:
9Pny należy składać do dnia 2020-12-30 do godziny t0:00.Ofurty zostaną otwarte w dniu upływu terminu it łuauniu ofert o godzinię l0: l5Miejsce składania ofert i miejscó Jnparcia pouorąfU*. 
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Sporządził:

Aneta Będnarska-Gloza

Zespół ds. Zamówień Publicznych
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Zamawiający lub ;śbł;''§boważniona
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