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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny

12138578500000, ul. ul. Lubelska  23, 30003   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12

623-76-56, 623 76 46, e-mail biuro@mcdn.edu.pl, faks 12 623 77 41. 

Adres strony internetowej (url): www.mcdn.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 4.2.3.1

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował: kadrą do oceny testów w ilości: po jednej osobie do testów z

przedsiębiorczości i z technologii informacyjno-komunikacyjnych, po dwie osoby do testów z

zakresu języka obcego(język angielski) i z zakresu matematyki. Każda z tych osób musi spełniać

następujące wymagania łącznie: � wykształcenie wyższe magisterskie z kwalifikacjami

pedagogicznymi - adekwatnie do zakresu ocenianych testów, tj: język obcy ( język angielski) /

matematyka/ przedsiębiorczość lub WOS / informatyka; � min. 5- letnie doświadczenie w pracy

w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży; � zatrudnienie w dowolnym typie szkoły dla

dzieci i młodzieży, w powiatach innych niż powiaty, w których zostały przeprowadzone testy (tj



innych niż: brzeski, gorlicki, Kraków, limanowski Nowy Sącz, nowosądecki, tatrzański )

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 4.2.3.1

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował: kadrą do oceny testów w ilości: po jednej osobie do testów z

przedsiębiorczości i z technologii informacyjno-komunikacyjnych, po dwie osoby do testów z

zakresu języka obcego(język angielski) i z zakresu matematyki. Każda z tych osób musi spełniać

następujące wymagania łącznie: � � wykształcenie licencjackie z kwalifikacjami

pedagogicznymi lub wyższe magisterskie z kwalifikacjami pedagogicznymi lub podyplomowe z

kwalifikacjami pedagogicznymi - adekwatnie do zakresu ocenianych testów, tj: język obcy (

język angielski) / matematyka/ przedsiębiorczość lub WOS / informatyka; � min. 5- letnie

doświadczenie w pracy w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży; � zatrudnienie w

dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży, w powiatach innych niż powiaty, w których

zostały przeprowadzone testy (tj innych niż: brzeski, gorlicki, Kraków, limanowski Nowy Sącz,

nowosądecki, tatrzański ) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 11:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 11:30, 


