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Ogłoszenie

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 3334132016 z dnia 28102016  Częstochowa
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia Indywidualnych konsultacji psychologicznych w pr
ocesie realizacji ścieżki integracji społecznej uczestników Projektu Drużyna Powiatu w ra...
Termin składania ofert/wniosków: 07112016
Ogłoszenie nr 336628  2016 z dnia 20161104 r.

Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 333413
Data: 28/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140614000000, ul. ul.
Jana III Sobieskiego 9, 42200

Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 322 92 06, email

sekretariat@pcprczwa.pl, faks 34 322 92 07.
Adres strony internetowej (url): http://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla
uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8e5cc3d1036c470d832fea56cd57e466&path=2016%5c11%5c20161104%5c336628_2016.html
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Społecznego o wartości minimum 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych); b) Wykonawca skieruje
do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwie (2) osoby, z których każda posiada:  prawo
wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 763 ze zmianami);  wykształcenie
wyższe magisterskie;  co najmniej 320 godzinne doświadczenie w zakresie przeprowadzenia indywidualnych
konsultacji psychologicznych, w okresie od października 2013r. do października 2016r. Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Zamawiający oceniając doświadczenie
uzna wykazane zarówno godziny dydaktyczne jak i zegarowe konsultacji indywidualnych. Zamawiający uzna
zarówno doświadczenie w przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji realizowanych w ramach umowy o
pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. W przypadku osób posiadających doświadczenie w pracy psychologa w
ramach stosunku pracy przyjmuje się, że wymiar 1 etatu równa się 40 godzinom indywidualnych konsultacji
miesięcznie (liczonych proporcjonalnie w przypadku niepełnego etatu). Natomiast w przypadku umowy
cywilnoprawnej należy wykazać faktycznie przeprowadzone indywidualne godziny konsultacji.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla
uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego o wartości minimum 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych); b) Wykonawca skieruje
do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwie (2) osoby, z których każda:  spełnia warunki, o
których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 763 ze zmianami);  posiada co najmniej 320
godzinne doświadczenie w zakresie przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, w okresie
od października 2013r. do października 2016r. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający oceniając doświadczenie uzna wykazane zarówno godziny dydaktyczne
jak i zegarowe konsultacji indywidualnych. Zamawiający uzna zarówno doświadczenie w przeprowadzeniu
indywidualnych konsultacji realizowanych w ramach umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. W
przypadku osób posiadających doświadczenie w pracy psychologa w ramach stosunku pracy przyjmuje się, że
wymiar 1 etatu równa się 40 godzinom indywidualnych konsultacji miesięcznie (liczonych proporcjonalnie w
przypadku niepełnego etatu). Natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej należy wykazać faktycznie
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przeprowadzone indywidualne godziny konsultacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 07/11/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 09/11/2016, godzina: 10:00,
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