
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 379858-2012 z dnia 2012-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie umiejętności społecznych dla 

Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ... 

Termin składania ofert: 2012-10-11  

 

Numer ogłoszenia: 380816 - 2012; data zamieszczenia : 04.10.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  379858 - 2012 data 03.10.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie,  

tel. 25 63 257 04, 63 233 25, fax. 25 63 257 04, 63 233 25 w.55. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁĄCZNIK.  

W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ NR:3 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów 

umiej ętno ści wychowawczych dla 46 Uczestników.  

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

 Warunki realizacji warsztatów: 

 1. Warsztaty będą odbywały się w 3 grupach warsztatowych i będą trwały łącznie 73,5 

godziny zegarowej, po 24,5 godziny zegarowej w każdej grupie (7 spotkań po 3,5 godziny). 

 2. Warsztaty będą odbywały się na terenie miasta Siedlce, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2012 roku, pomiędzy 

godz. 9.00 a 19.30.  

W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ NR:3 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie 

warsztatów umiej ętno ści wychowawczych dla 46 Uczestników.   



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

 Warunki realizacji warsztatów: 

 1. Warsztaty będą odbywały się w 3 grupach warsztatowych i będą trwały łącznie 73,5 

godziny zegarowej, po 24,5 godziny zegarowej w każdej grupie (7 spotkań po 3,5 godziny). 

 2. Warsztaty będą odbywały się na terenie miasta Siedlce, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do końca listopada 2012 roku, 

pomiędzy godz. 9.00 a 19.30.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁĄCZNIK.  

• W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 1 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 

15.12.2012.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 1 3) Czas trwania lub termin wykonania: 

Zakończenie: 30.11.2012.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  ZAŁĄCZNIK.  

• W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 3 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 

15.12.2012.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 3 3) Czas trwania lub termin wykonania: 

Zakończenie: 30.11.2012.  

 
 


