
 

 

DA.350.38.16        Legnica, dn. 4 grudnia 2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług doradztwa 

zawodowego „Przeprowadzenie badania predyspozycji zawodowych – udzielenie doradztwa 

zawodowego 486 wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu 

Województwa Dolnośląskiego w wieku 13-18 lat”, ogłoszonym dn. 2 grudnia 2016 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.) dokonuje się zmiany treści SIWZ: 

1. Art. 4 ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, realizowane będzie dla każdej osoby w 3 etapach. 

Etap 1 – indywidualny dla każdej osoby 

Etap 1 realizowany będzie dla każdej osoby w chwili jej przystąpienia do udziału w projekcie. 

Obejmował on będzie indywidualną diagnozę potrzeb i badanie predyspozycji oraz 

potencjału tej osoby.  

Etap 1 usługi będzie miał charakter dwiczeo praktycznych wykonywanych przez uczestnika                    

na komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego                              

(w  szczególności: testów, ankiet, analiz, itp.).  

Zamawiający zapewni Wykonawcy sprzęt komputerowy do realizacji Etapu 1 usługi. 

Wykonawca zapewni wymagane do przeprowadzenia Etapu 1 usługi specjalistyczne 

oprogramowanie komputerowe.  

Etap 1 usługi zakooczy się opracowaniem dla danej osoby jej Indywidualnego Planu Działania 

oraz wskazaniem/zarekomendowaniem tych usług aktywnej integracji zawodowej 

realizowanych w projekcie, w których osoba ta powinna wziąd udział. Wykaz realizowanych w 

projekcie usług aktywnej integracji zawodowej Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed 

rozpoczęciem realizacji usługi.   

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od zakooczenia Etapu 1 

usługi opracowany dla danej osoby jej Indywidualny Plan Działania w wersji papierowej                          

i elektronicznej.  

Podczas realizacji Etapu 1 usługi Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika 

zajęd, który otrzyma od Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Etapu 1 usługi. 

 

Realizacja Etapu 1 usługi nastąpi w terminie: 

- od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – dla ok. 80% osób; 



 

 

- od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – dla pozostałych ok. 20% osób. 

 

Wykonawca zapewni do realizacji Etapu 1 usługi co najmniej 25 doradców zawodowych.   

 

Etap 1 usługi realizowany będzie dla 486 osób w poniższym podziale: 

 dla 60 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w 

skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 3 doradców 

zawodowych; 

 dla 36 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Smolniku 

wchodzącego w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 36 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 84 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego                         

w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu – Wykonawca zapewni                    

do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 3 doradców zawodowych; 

 dla 30 osób w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                         

w Iwinach wchodzącego w skład Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach – Wykonawca 

zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców zawodowych; 

 dla 30 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lwówku Śląskim 

wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku 

Śląskim – Wykonawca do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 36 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 36 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 30 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach 

– Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych; 

 dla 66 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Brzegu 

Dolnym wchodzącego w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 

– Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 3 doradców 

zawodowych; 



 

 

 dla 42 osób w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie 

wchodzącego w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym – 

Wykonawca zapewni do realizacji tej części Etapu 1 usługi co najmniej 2 doradców 

zawodowych. 

 

Etap 1 usługi realizowany będzie indywidualnie dla każdej osoby w formie 5-godzinnego, 

jednorazowego spotkania prowadzonego przez jednego doradcę zawodowego.  

Etap 1 usługi realizowany będzie dla wszystkich 486 osób w łącznym wymiarze 2430 godzin. 

Przez godzinę usługi w ramach Etapu 1 rozumie się 45 minut. Do czasu 5 godzin usługi w 

ramach Etapu 1 nie wlicza się przerw.” 

2. W załączniku nr 3 do SIWZ zastępuje się sformułowanie „Doświadczenie zawodowe w 

doradztwie osób w latach” na sformułowanie „Kwalifikacje zawodowe”. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówieo Publicznych  

w dn. 4 grudnia 2016 r. pod numerem 358282-2016. 
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Tomasz Szczytyoski 

dyrektor 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Językowego Kadr w Legnicy 


