
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 119668-2014 z dnia 2014-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przywidz 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów na: międzynarodowy certyfikat językowy z 

języka angielskiego TOEIC Listening & Reading, międzynarodowy certyfikat językowy z języka 

niemieckiego WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in... 

Termin składania ofert: 2014-04-16  

 

Numer ogłoszenia: 119888 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119668 - 2014 data 08.04.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 058 6825146, fax. 058 

6825225. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).  

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów na: 

międzynarodowy certyfikat językowy z języka angielskiego TOEIC Listening & Reading, 

międzynarodowy certyfikat językowy z języka niemieckiego WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in 

der Wirtschaft), międzynarodowy certyfikat ECDL Core oraz dostarczenie certyfikatów 

końcowych dla 48 uczestników kursów, organizowanych w ramach projektu Kompetentny 

Przywidz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 2.Wykonawca jest zobowiązany do: 1) dostarczenia Zamawiającemu imiennych 

zaświadczeń o uczestnictwie uczestników w egzaminach (w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym) i oryginałów certyfikatów uzyskanych przez uczestników egzaminów, 2) 

dokumentowania działań, poprzez prowadzenie imiennej listy obecności oraz karty ocen 

uzyskanych przez uczestników egzaminu, 3) udostępniania całej dokumentacji z zakresu 

realizacji umowy na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego lub organom 

kontrolującym, 4) realizowania zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu, 5) 

przeprowadzenia egzaminów w 1 lub 2 sesjach w zależności od liczby osób i ustaleń 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=119668&rok=2014-04-08


organizacyjnych z Zamawiającym, 6) wspomagania promocji i ewaluacji projektu - informowanie 

o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie 

Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL 7) dostarczenia niezbędnego 

sprzętu do przeprowadzenia egzaminów, 3. Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach 

dydaktycznych w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz w godzinach nie 

wcześniejszych niż 16:00, 4. Dokładne daty egzaminów: 21.05br., 10,11,12.06 br. 5. 

Wykonawcy/ osoby przeprowadzające egzaminy w części I, II i III przedmiotu zamówienia nie 

mogą być jednocześnie wykonawcami/trenerami/ lektorami realizującymi szkolenia 

przygotowujące do w/w egzaminów. 6. Termin realizacji egzaminu może ulec zmianie na 

życzenie Zleceniodawcy. 7. Osoby nieobecne na egzaminie otrzymają możliwość przystąpienia 

nieodpłatnie do egzaminu w innym terminie w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz lub w miejscu wyznaczonym przez wykonawcę nie dalej niż 50 km od Gminy Przywidz i 

w terminie nie dłuższym niż 21 od terminu wykonania zamówienia..  

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów na: 

międzynarodowy certyfikat językowy z języka angielskiego TOEIC Listening & Reading, 

międzynarodowy certyfikat językowy z języka niemieckiego WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in 

der Wirtschaft), międzynarodowy certyfikat ECDL Core oraz dostarczenie certyfikatów 

końcowych dla 48 uczestników kursów, organizowanych w ramach projektu Kompetentny 

Przywidz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 2.Wykonawca jest zobowiązany do: 1) dostarczenia Zamawiającemu imiennych 

zaświadczeń o uczestnictwie uczestników w egzaminach (w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym) i oryginałów certyfikatów uzyskanych przez uczestników egzaminów, 2) 

dokumentowania działań, poprzez prowadzenie imiennej listy obecności oraz karty ocen 

uzyskanych przez uczestników egzaminu, 3) udostępniania całej dokumentacji z zakresu 

realizacji umowy na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego lub organom 

kontrolującym, 4) realizowania zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu, 5) 

przeprowadzenia egzaminów w 1 lub 2 sesjach w zależności od liczby osób i ustaleń 

organizacyjnych z Zamawiającym, 6) wspomagania promocji i ewaluacji projektu - informowanie 

o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie 

Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL 7) dostarczenia niezbędnego 

sprzętu do przeprowadzenia egzaminów, 3. Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach 

dydaktycznych w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz w godzinach nie 

wcześniejszych niż 16:00, 4. Dokładne daty egzaminów: 21.05br., 10,11,12.06 br. 5. 

Wykonawcy/ osoby przeprowadzające egzaminy w części I, II i III przedmiotu zamówienia nie 

mogą być jednocześnie wykonawcami/trenerami/ lektorami realizującymi szkolenia 



przygotowujące do w/w egzaminów. 6. Termin realizacji egzaminu może ulec zmianie na 

życzenie Zleceniodawcy. 7. Osoby nieobecne na egzaminie otrzymają możliwość przystąpienia 

nieodpłatnie do egzaminu w innym terminie w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz lub w miejscu wyznaczonym przez wykonawcę nie dalej niż 50 km od Gminy Przywidz i 

w terminie nie dłuższym niż 10 dni od II terminu egzaminu..  

 


