Informacja dotycząca zamówienia - przeprowadzenie szkolenia Podstawy obsługi
komputera dla 25 podopiecznych w terminie wrzesień- październik 2011r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż omyłkowo nie został zamieszczony
załącznik nr 11do SIWZ,
w związku z czym termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 14 września 2011r.
INFORMACJA O ZMIANIE W TREŚCI SIWZ
05.09.2011r.
W związku z opublikowaną na stronie internetowej treścią SIWZ w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – Podstawy obsługi komputera dla osób
korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu
pt. ,,Nowa umiejetnosc, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja
Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,
Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośródki pomocy
społecznej
Informujemy, że dokonano zmiany w treści SIWZ:
1. w pkt 12.9 termin składania ofert do dnia 14.09.2011 do godz.10.50
2.w pkt 12.9.1) napis na kopercie zewnętrznej nie otwierać przed 14.09.2011 do godz.11.00
3.w pkt.13.1) ofertę należy złożyć do 14.09.2011 do godz.10.50
4. w pkt 13.2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2011r o godz.11.00
5.dołącza się załącznik nr 11 do SIWZ
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonana modyfikacja treści SIWZ
termin składania ofert ulega przesunięciu do dnia 14.09.2011r. do godziny 10:50
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Zał. nr 11
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danym dniu
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