
ZARZĄDZENIE Nr …../12
Burmistrza Korfantowa
z dnia 7 marca 2012 roku

w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn. Usługi  edukacyjne do przeprowadzenia  zajęć w szkołach podstawowych na terenie  Gminy Korfantów  
w ramach realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III  szkół  podstawowych”,  finansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 
2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591/1, oraz art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 
2010 roku Nr 113 poz. 759/2, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 338/11 Burmistrza 
Korfantowa  z  dnia  22  listopada  2011  r.  o  zamówieniu  publicznym  na  wykonanie  zadania  pn.  „Program 
indywidualizacji  procesu nauczania  i  wychowania  uczniów klas  I-III  szkół  podstawowych”,  finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

1. Szczegółowy zakres zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
otrzymują nowe brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia otrzymuje 
nowe brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Dziale XVIII Opis sposobu obliczenia ceny, dokonuje się 
zmiany zapisu punktu 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto za 1 godzinę lekcyjną (45minut) zajęć oraz wartość oferty  
brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację danej części przedmiotu zamówienia,  
podając ją w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____________________________________________________________________________________________________
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, , z 2005 
roku Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i  
146, Nr 106 poz. 675.
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 roku Nr 161 poz. 1078, z 2011 roku Nr 182 poz. 1228, z 
2011 roku Nr 28 poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429.


