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Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 3/K/NR/2013 

w związku z realizacją projektu: „Nowa Rola”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
           Niniejszym oświadczamy, że w zapytaniu ofertowym  na wybór dostawcy usługi na 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w 
związku z realizacją projektu: „Nowa Rola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszczonego na stronie internetowej  
Instytutu Rynku Pracy- Fundacji Nowy Staw (irp-fundacja.pl) roku znalazł się błąd.  
Błąd znajduje się w części Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, Kryterium 2:  

 

Jest: 

Kryterium 2:  

Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu w ciągu 3 lat przed złożeniem oferty min 240h 

szkoleń zawodowych merytorycznie tożsamych z tematyką zamówienia np. sprzedawca z 

obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych,  sprzedawca- kasjer z obsługą 

programów księgowych itp.: 

 240 godzin  zrealizowanych szkoleń – 15 punktów 

 480-640 h zrealizowanych szkoleń- 20 punktów 

 720 h i więcej godzin zrealizowanych szkoleń – 25 punktów 

Powinno być: 

Kryterium 2:  

Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu w ciągu 3 lat przed złożeniem oferty min 240h 

szkoleń zawodowych merytorycznie tożsamych z tematyką zamówienia np. sprzedawca z 

obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych,  sprzedawca- kasjer z obsługą programów 

księgowych itp.: 

 240h- 480h zrealizowanych szkoleń – 15 punktów 

 481-640 h zrealizowanych szkoleń- 20 punktów 

 641 h i więcej godzin zrealizowanych szkoleń – 25 punktów 

 

W związku z powyższym informujemy, że złożone oferty będą rozpatrywane według 
prawidłowego zapisu umieszczonego powyżej. 
Jednocześnie informujemy, że pozostałe punkty zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.  
 


