
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
www.rpo.lubelskie.pl 

www.lawp.eu 

 

 

OAK.KCB.2621/47/16 

 

Zmiana treści  

Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 

w  postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164)  

na organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia  Proces badawczy od teorii do 

praktyki  dla  pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

 

 

 

 

Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164)  na organizację i przeprowadzenie dwudniowego 

szkolenia  Proces badawczy od teorii do praktyki  dla  pracowników Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, dokonuje następujących zmian w treści Załącznika 

nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis 

przedmiotu zamówienia w Rozdziale: 

 

V. Obowiązki Wykonawcy: 

 

W punkcie nr 1 był zapis:  

 

1. Przeprowadzenia dwudniowego szkolenia dla 65  pracowników LAWP w Lublinie, we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

1) Wymagania dotyczące Wykonawcy/firmy szkoleniowej: 

 realizacja w ciągu dwóch ostatnich lat (przed dniem złożenia oferty) 

przynajmniej 3 szkoleń dla minimum 30 osób każde ze szkoleń, w tym jednego 

z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach  RPO na latach 2014-2020. 

2) Wymagania dotyczące trenera: 

 trener przeprowadzający szkolenie powinien legitymować się wyższym 

wykształceniem,  

 doświadczenie w realizacji szkoleń - przeprowadzenie w ciągu dwóch ostatnich 

lat (przed dniem złożenia oferty) minimum 6 szkoleń, z zakresu realizacji i 

rozliczania projektów w ramach  RPO na lata 2014-2020, w tym przynajmniej 3 

(trzech)  obejmujących zakresem tematycznym proces badawczy.  
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 znajomość tematyki z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach  RPO  

na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, znajomość dokumentów wykonawczych 

RPO WL 2014-2020.  

 

 Zamawiający zmienia na: 

 

1. Przeprowadzenia dwudniowego szkolenia dla 65  pracowników LAWP w Lublinie, 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy/firmy szkoleniowej: 

 realizacja w ciągu dwóch ostatnich lat (przed dniem złożenia oferty) 

przynajmniej 3 szkoleń dla minimum 30 osób każde ze szkoleń, w tym jednego 

z zakresu: wnioskowania o dofinansowanie, realizacji i rozliczania projektów w 

ramach różnych PO, np.  RPO na latach 2014-2020. 

3. Wymagania dotyczące trenera: 

 trener przeprowadzający szkolenie powinien legitymować się wyższym 

wykształceniem,  

 doświadczenie w realizacji szkoleń - przeprowadzenie w ciągu dwóch ostatnich 

lat (przed dniem złożenia oferty) minimum 6 szkoleń, z zakresu: wnioskowania 

o dofinansowanie, realizacji i rozliczania projektów w ramach różnych PO, np.  

RPO na lata 2014-2020, w tym przynajmniej 3 (trzech)  obejmujących zakresem 

tematycznym proces badawczy.  

 znajomość tematyki z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach  RPO  

na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, znajomość dokumentów wykonawczych 

RPO WL 2014-2020.  

 

 

Pozostałe zapisy Złącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu 

zamówienia. pozostają bez zmian. 

          


