
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Nr 0051/118/14 od 09.04.2014 roku do 15.04.2014 roku  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Nr 0051/115/14 z dnia 07.04.2014 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

 

Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Określenie przedmiotu oraz wielkości              

i zakresu zamówienia 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompletu szkoleń 
stacjonarnych pn: „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla grupy 4 Beneficjentów 
Ostatecznych Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy 
Milanówek”. 
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Milanówek dla 4 Beneficjentów 
Ostatecznych w wymiarze 25 godzin dydaktycznych. Wykonawca opracuje harmonogram 
szkoleń i przeprowadzi je w dni robocze (od pon. do pt.) w godzinach dziennych (nie 
wcześniej niż od godz. 9:00, zakończenie nie później niż o godz. 20:00) lub w soboty                      
i niedziele w godzinach 9-18, w zależności od możliwości uczestników. Zamawiający 
przewiduje w dni robocze maksymalny czas szkolenia grupy jednego dnia nie więcej niż 6 
godzin dydaktycznych, wyłączając przerwy. W soboty i niedziele dopuszcza się do 8 godzin 
dydaktycznych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń w terminie do 
5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 
  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompletu 
szkoleń stacjonarnych pn: „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla grupy                            
5 Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Milanówek”. 
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Milanówek dla 5 Beneficjentów 
Ostatecznych w wymiarze 25 godzin dydaktycznych. Wykonawca opracuje harmonogram 
szkoleń i przeprowadzi je w dni robocze (od pon. do pt.) w godzinach dziennych (nie 
wcześniej niż od godz. 9:00, zakończenie nie później niż o godz. 20:00) lub w soboty                      
i niedziele w godzinach 9-18, w zależności od możliwości uczestników. Zamawiający 
przewiduje w dni robocze maksymalny czas szkolenia grupy jednego dnia nie więcej niż                
6 godzin dydaktycznych, wyłączając przerwy. W soboty i niedziele dopuszcza się do 8 godzin 



  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Nr 0051/118/14 od 09.04.2014 roku do 15.04.2014 roku  

dydaktycznych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń w terminie do 
5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Termin składania ofert:  
 
W ogłoszeniu jest: do dnia 14.04.2014 roku, godzina 1600 

 
W ogłoszeniu powinno być: do dnia 15.04.2014 roku, godzina 1600 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

Zastępca Burmistrza Miasta  

          /-/ 

       Michał Stępień 
 

 


