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Działając zgodnie art. 286 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.  zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w ramach 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

w celu udzielenia zamówienia na usługę świadczenia na rzecz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

całodobowej usługi  stałej, bezpośredniej, jednoosobowej ochrony fizycznej mienia należącego do tut. 

Urzędu dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 12 

Formularz Oferty w zakresie punktu 10 formularza który otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Doświadczenie kadry dydaktycznej określonej w załączniku nr 7 do SWZ: 

Lp. Trener (imię i nazwisko) 

Ilość przeprowadzonych szkoleń z zakresu zgodnego z planem 

nauczania, które osoba wskazana będzie prowadziła w ramach 

realizacji zamówienia / nauczyciel przedmiotu zgodnego z 

tematyką zajęć jakie osoba wskazana będzie realizować zgodnie z 

planem nauczania (w okresie ostatnich 3 lat):  

1. 

Osoba określona  

w załączniku nr 7  

do SWZ   

(Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X”)* 

 1 szkolenie 

 2- 4 szkoleń 

 5-7 szkoleń 

 8-9 szkoleń 

 10 i więcej  

 

 

 

Nauczyciel przedmiotu…………………….. 

(należy podać przedmiot jaki uczy wskazana osoba) 

…………………….. 

 

2. 

Osoba określona  

w załączniku nr 7  

do SWZ   

 

3. …….  

4. ………….  

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 



 
 

-  pkt 14.2 i 14.3 SWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

„14.2. Termin składania ofert: 19 marca 2021r. godzina 10:00. 

 

14.3. Termin otwarcia ofert: 19 marca 2021r. godzina 12:00.”. 

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie pkt 15.1 – termin związania 

ofertą, który otrzymuje brzmienie: 

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 kwietnia 2021 r.” 

 

 

W załączeniu załącznik nr 12 – Formularz Oferty po modyfikacji 

 

        

 
                                                                                                                 

                                                                                              Z up. Prezydenta Miasta Lublin 

                 Dyrektor  

                       Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

            mgr Katarzyna Kępa 

 

 


