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Dotyczy:  zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

        pn. “Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego I stopnia, masażu   

          klasycznego I stopnia oraz masażu kamieniami I stopnia dla uczestników projektu   

                systemowego “Razem Łatwiej”. 

 

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert 

 

             Zamawiajacy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, informuje, że w dniu        

           23.10.2013r wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, wskazujące na możliwość nieprawidłowego    

           określenia przez zamawiajacego ilości godzin dla poszczególnych kursów w punkcie I.4 – Łączna  

      liczba godzin kursu oraz w Załączniku nr 1 do zapytania – “Opis przedmiotu zamówienia” 

             w pkt. I.2, II.2 oraz III.2 – Ilość godzin. Uwzględniając terminy kursów oraz ich wymiar (liczbę   

     godzin) w poszczególnych dniach, ogólne ilości godzin zdaniem pytającego różnią się od  

             wskazanych zaproszeniu do składania ofert. 

Po rozpatrzeniu wskazanych kwestii wprowadza się następujące modyfikacje do  

Zaproszenia do skladania ofert: 

1. W pkt.I.4 Zaproszenia jest: 

„Łączna liczba godzin kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne) wynosi:  

1). Kurs kosmetyczny: 50 godzin dydaktycznych.  

2). Kurs masażu klasycznego: 50 godzin dydaktycznych 

3). Kurs masażu kamieniami: 30 godzin dydaktycznych”. 

Punkt I.4 Zaproszenia otrzymuje brzmienie: 

4. Łączna liczba godzin kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne) wynosi:  

1). Kurs kosmetyczny: 57 godzin dydaktycznych.  

2). Kurs masażu klasycznego: 52 godziny dydaktyczne.  

3). Kurs masażu kamieniami : 27 godzin dydaktycznych.   

2. W Załączniku nr 1 “Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. I.2 
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jest : “Ilość godzin – 50 dydaktycznych”.  

Punkt I.2 otrzymuje brzmienie: Ilość godzin –  57 dydaktycznych.  

W pkt. II.2 jest : “Ilość godzin – 50 dydaktycznych”.  

Punkt II.2 otrzymuje brzmienie: Ilość godzin – 52 dydaktyczne.  

W pkt.III.2 jest : “Ilość godzin – 50 dydaktycznych”.  

Punkt III.2 otrzymuje brzmienie: Ilość godzin – 27 godzin dydaktycznych.  

W pkt. III.3 jest: 

„Termin realizacji : 16 – 30.11.2013r; 05 – 06. 12. 2013r; 09 – 16. 12. 2013r., godz. 09:00 – 15:00.  

(czwartki, piątki i soboty)”. 

Punkt III.3 otrzymuje brzmienie: 

Termin realizacji : 16.11.2013r;  30.11.2013r; 05 – 06. 12. 2013r; w godz. 09:00 - 15:00. 

(czwartek, piątek, sobota). 

 

Poniżej przedstawiono sposób przeliczenia ilości godzin dla poszczególnych kursów. 

1. Kurs kosmetyczny: 

10 dni x 5 godzin x 45 minut  = 2.250 minut. 

Czas na przerwy: 10 dni x 30 minut = 300 minut 

Czas po dodaniu przerw =  2.550 minut  

Liczba godzin dydaktycznych: 2.550 minut :45 minut = 56,67 godzin dydaktycznych (przyjmuje się 

57 godzin dydaktycznych). 

2. Kurs masażu klasycznego: 

6 dni x 8 godzin x 45 minut =  2.160 minut 

Czas na przerwy: 6 dni x 30 minut = 180 minut 

Czas po dodaniu przerw = 2.340 minut  

Liczba godzin dydaktycznych: 2.340 minut :45 minut = 52 godziny dydaktyczne 

3. Kurs masażu kamieniami: 

4 dni x 6 godzin x 45 minut =  1.080 minut 

Czas na przerwy: 4 dni x 30 minut = 120 minut 

Czas po dodaniu przerw = 1.200 minut  

Liczba godzin dydaktycznych: 1.200 minut :45 minut = 26,67 godzin dydaktycznych (przyjmuje się 

27 godzin dydaktycznych) 

              Dyrektor Powiatowego Centrum  

                                                                                            Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

               /-/  

                     Grażyna Kaczmarek   


