
          

  

     
 
 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32 
            tel./fax 25 63 257 04 

Siedlce, dnia 06.09.2012 r. 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zostają wprowadzone 
zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzącym do udzielenia zamówienia na świadczenie 
usługi poradnictwa psychologicznego w ramach działalności Punktu 
Konsultacyjnego. 
 

1. Zmiana  dotyczy pkt 3 SIWZ -  Opis przedmiotu za mówienia. 
W SIWZ jest:  W przypadku zamówienia w zakresie jednej lub dwóch części - 
1 lub 2 os., trzech części - 2 lub 3 os., czterech części - min. 2 os. max. 4 os., 
a w przypadku pięciu części - min. 3 os. max 5 os. 
W SIWZ powinno by ć: W przypadku zamówienia w zakresie jednej części - 
1os., dwóch części - 1 lub 2 os., trzech części - 2 lub 3 os., czterech części -
min. 2 os. max. 4 os., a w przypadku pięciu części - min. 3 os. max 5 os.  

2. Zmiana  dotyczy pkt 9  SIWZ -  Termin zwi ązania ofert ą. 
W SIWZ jest:  Bieg terminu rozpoczyna się w dniu 11.09.2012 r. 
W SIWZ powinno by ć: Bieg terminu rozpoczyna się w dniu 12.09.2012 r. 

3. Zmiana  dotyczy pkt 13  SIWZ – Opis kryteriów wy boru oferty oraz  
sposób oceny oferty. 
W SIWZ jest:  Zamawiający przyjmie następujące kryteria oceny ofert: 
- cena  (ł ączna warto ść zamówienia) -  waga kryterium 40%  co 

odpowiada maksymalnie 40 pkt.  
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = cena najniższa /cenę 
badaną x 30pkt. 

W SIWZ powinno by ć: Zamawiający przyjmie następujące kryteria oceny 
ofert: 
- cena  (ł ączna warto ść zamówienia) -  waga kryterium 40%  co 

odpowiada maksymalnie 40 pkt.  
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = cena najniższa /cenę 
badaną x 40pkt. 
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