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Numer sprawy: 52/2019 

 

Dotyczy usługi realizacji superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych 

realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie społeczne, o wartości mniejszej niż 7500 000 Euro  

oraz zmiana opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający Informuje, 

 iż dokonuje zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

W ogłoszeniu jest: 
5.1.1.1 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli:  
Wykonawca zapewni kadrę trenerską – co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat superwizora pracy 
socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 
2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków wraz z ofertą należy przedłożyć wykaz osób 
skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia załącznik nr 6 do ogłoszenia. 
Oferty niespełniające ww. warunku będą podlegały odrzuceniu. 

 
W ogłoszeniu, po modyfikacji powinno być: 
5.1.1.1 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli:  
Wykonawca zapewni kadrę trenerską – co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat superwizora pracy 
socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 
2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków wraz z ofertą należy przedłożyć wykaz osób 
skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia załącznik nr 6 do ogłoszenia. 
Oferty niespełniające ww. warunku będą podlegały odrzuceniu. 

 
W ogłoszeniu jest: 
12 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                                             

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kilińskiego 102/102a 
90-012 Łódź 
 

    Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych    
    pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy     
    społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem.  



 

 

Numer sprawy: 52/2019 
 
„Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. do godz. 10:00” 

 

12.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, sekretariat III 
piętro (godziny pracy sekretariatu: pn., śr.– pt. 8.00-16.00, wt. 9.00 – 17.00), w nieprzekraczalnym 
terminie: do dnia 09.10.2019 r. do godz. 9:30 
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2 złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 11.2 Ogłoszenia, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 11.1 Ogłoszenia – uniemożliwiający 
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
12.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w 
pkt 12.2 Ogłoszenia, oraz zwróci ofertę. 
12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w 
pokoju nr 206  II piętro. W dniu 09.10.2019 r. o godz. 10:00 

 
W ogłoszeniu po modyfikacji powinno być: 
12 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                                             

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kilińskiego 102/102a 
90-012 Łódź 
 

    Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych    
    pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy     
    społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem.  
Numer sprawy: 52/2019 
 
„Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. do godz. 10:00” 

 

12.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, sekretariat III 
piętro (godziny pracy sekretariatu: pn., śr.– pt. 8.00-16.00, wt. 9.00 – 17.00), w nieprzekraczalnym 
terminie: do dnia 14.10.2019 r. do godz. 9:30 
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2 złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 11.2 Ogłoszenia, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 11.1 Ogłoszenia – uniemożliwiający 
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
12.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w 
pkt 12.2 Ogłoszenia, oraz zwróci ofertę. 
12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w 
pokoju nr 206  II piętro. W dniu 14.10.2019 r. o godz. 10:0). 

  

 



 

 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia. 
 
W opisie jest: 
11. Wykonawca zapewni kadrę trenerską – co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat 
superwizora pracy socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia, po modyfikacji powinno być: 
11. Wykonawca zapewni kadrę trenerską – co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat 
superwizora pracy socjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. 
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