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Warszawa, 16 czerwca 2021r. 

Znak Sprawy: MCPS/ZP/PG/351-12/2021 PN/U 

 

         

Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 

mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro prowadzonym w 

TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: „Przygotowanie i realizacja 

szkoleń specjalistycznych w formie zdalnej z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie 

mazowieckim”. 

Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 271 ust. 4 w związku z 

art. 271 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2019 ze zm.), 

informuje o modyfikacji treści SWZ 

1. Zamawiający dokonuje korekty treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w w/w postępowaniu 

poprzez zmianę treści załącznika nr 6a-6h do SWZ – Wykaz osób,  w następującym zakresie: 

 W części 1 zamówienia z tabeli „Trenerzy” wykreśla się wers  nr 5 o następującej treści: 

 Treść przed zmianą: 

1. Imię i nazwisko trenera  

 Posiadane wykształcenie   

 Trener w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu 

składania ofert, zrealizował faktycznie szkolenia (w formie 

stacjonarnej i/lub w formie zdalnej) obejmujące co najmniej 50 

godzin dydaktycznych szkoleń (w formie stacjonarnej i/lub w 

formie zdalnej) w zakresie profilaktyki uzależnień i/lub 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 godzina dydaktyczna 

= 45 minut) 

TAK*/NIE* 

 

 Informacja o sposobie dysponowania osobą  

 Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego 

Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) 

TAK*/NIE* 

 

 



  

2 
 

Treść po zmianie: 

1. Imię i nazwisko trenera  

Posiadane wykształcenie   

Trener w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu 

składania ofert, zrealizował faktycznie szkolenia (w formie 

stacjonarnej i/lub w formie zdalnej) obejmujące co najmniej 

50 godzin dydaktycznych szkoleń (w formie stacjonarnej 

i/lub w formie zdalnej) w zakresie profilaktyki uzależnień 

i/lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

TAK*/NIE* 

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą  

 

W części 4 zamówienia z tabeli „Trenerzy” wykreśla się wers  nr 5 o następującej treści: 

Treść przed zmianą: 

1. Imię i nazwisko trenera  

Posiadane wykształcenie   

Trener w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu 

składania ofert, zrealizował faktycznie szkolenia (w formie 

stacjonarnej i/lub w formie zdalnej) obejmujące co najmniej 

50 godzin dydaktycznych szkoleń (w formie stacjonarnej 

i/lub w formie zdalnej) w zakresie profilaktyki uzależnień 

i/lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

TAK*/NIE* 

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą  

 Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego 

Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) 

TAK*/NIE* 

 

 

 

Tabela „Trenerzy” – treść po zmianie: 

1. Imię i nazwisko trenera  

Posiadane wykształcenie   

Trener w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu 

składania ofert, zrealizował faktycznie szkolenia (w formie 

stacjonarnej i/lub w formie zdalnej) obejmujące, co najmniej 

50 godzin dydaktycznych szkoleń (w formie stacjonarnej 

i/lub w formie zdalnej)  

TAK*/NIE* 
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w zakresie dialogu motywującego (1 godzina dydaktyczna = 

45 minut) 

Informacja o sposobie dysponowania osobą  

 

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:  

1) termin składania ofert ulega przesunięciu do 21.06.2021, godz. 10.00  

2) termin otwarcia ofert ulega przesunięciu do 21.06.2021, godz. 11.00  

3) termin związania ofertą ulega przesunięciu do 21.07.2021 (zostaje zachowany okres 30 dni) 

 

 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
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