Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przetarg
nieograniczony na świadczenie usług doradcy zawodowego w ramach
projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
1. W punkcie I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO zamienia się zapis … Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen” działające w imieniu Miasta Suwałk 16-400 Suwałki ul. Wesoła 22 tel.
(87) 565 36 71, fax. (87) 565 36 72 Email: euroregion@niemen.org.pl Strona internetowa:
www.niemen.org.pl NIP: 844-18-09-841…na zapis … Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
działające w imieniu Miasta Suwałk, Powiatu Monieckiego oraz Powiatu Sejneńskiego 16-400
Suwałki ul. Wesoła 22 tel. (87) 565 36 71, fax. (87) 565 36 72 Email:
euroregion@niemen.org.pl Strona internetowa: www.niemen.org.pl NIP: 844-18-09-841…
2. W Załączniku nr 8 do SIWZ w punkcie 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamienia
się zapis… wykształcenie psychologiczne (dotyczy wyłącznie stanowiska doradcy
zawodowego/psychologa w Części I)…na zapis … wykształcenie psychologiczne (dotyczy
wyłącznie stanowiska doradcy zawodowego/psychologa w Części 5).
1) W Załączniku nr 8 do SIWZ w punkcie 4.4 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
obejmie zamienia się zapis… wstępne rozpoznanie potrzeb potencjalnego uczestnika
projektu wyrażającego chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście potrzeb
lokalnego/regionalnego rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, analiza i
weryfikacja programów nauczania, konsultacje i udzielanie porad psychologicznych (dotyczy
wyłącznie świadczenia usług doradcy zawodowego/psychologa w Części I), współpraca z
uczestnikami projektu w trakcie realizacji całego projektu, przeprowadzenie analizy zasobów
uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań, profil osobowości zawodowej),
przedstawienie odpowiednich propozycji kursów/szkoleń/ studiów podyplomowych w
ramach „Bonu na szkolenie”, pomoc uczestnikowi projektu w wyborze jednostki świadczącej
usługi szkoleniowej zarejestrowanej w Bazie Usług Rozwojowych, pomoc uczestnikowi w
obsłudze Bazy Usług Rozwojowych, rekomendacja dotycząca zasadności przyznania „Bonu
na szkolenie” uczestnikowi projektu, przygotowanie dokumentów związanych z udziałem
uczestnika projektu, prowadzenie aktualnej bazy informacji dotyczącej kontaktów z
uczestnikiem projektu, nawiązanie i utrzymanie kontaktu z instytucją szkoleniową w trakcie
udziału w szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych uczestnika projektu, potwierdzenie
wykonania usługi szkoleniowej (pod względem merytorycznym) po jej zakończeniu,
prowadzenie dokumentacji w programie do obsługi projektu, inne zadania powierzone przez
Koordynatora powiatowego projektu… …na zapis … wstępne rozpoznanie potrzeb
potencjalnego uczestnika projektu wyrażającego chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w
kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu
Działania, analiza i weryfikacja programów nauczania, konsultacje i udzielanie porad
psychologicznych (dotyczy wyłącznie świadczenia usług doradcy zawodowego/psychologa w
Części 5), współpraca z uczestnikami projektu w trakcie realizacji całego projektu,
przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań,
profil osobowości zawodowej), przedstawienie odpowiednich propozycji kursów/szkoleń/
studiów podyplomowych w ramach „Bonu na szkolenie”, pomoc uczestnikowi projektu w
wyborze jednostki świadczącej usługi szkoleniowej zarejestrowanej w Bazie Usług
Rozwojowych, pomoc uczestnikowi w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych, rekomendacja
dotycząca zasadności przyznania „Bonu na szkolenie” uczestnikowi projektu, przygotowanie
dokumentów związanych z udziałem uczestnika projektu, prowadzenie aktualnej bazy

informacji dotyczącej kontaktów z uczestnikiem projektu, nawiązanie i utrzymanie kontaktu
z instytucją szkoleniową w trakcie udziału w szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych
uczestnika projektu, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (pod względem
merytorycznym) po jej zakończeniu, prowadzenie dokumentacji w programie do obsługi
projektu, inne zadania powierzone przez Koordynatora powiatowego projektu…
3. Pozostałe postanowienia treści SIWZ nie ulegają zmianie.
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