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Ogłoszenie nr 500036966-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Rzeszów:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 516209-N-2018 

Data: 09/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Podkarpackie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058132400000, ul. al. Łukasza

Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail

administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701. 

Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: 1.1. Minimum trzy zamówienia

(usługi), spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu

funkcji doradcy technicznego/doradcy technologicznego dla projektów o wartości co najmniej

łącznie 4 000 0000,00 PLN brutto, w tym jeden o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

(Przez doradcę technicznego/doradcę technologicznego Zamawiający rozumie osobę/ podmiot,

świadczącego na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego usług polegających na

doradztwie dotyczącym przygotowania i realizacji zadań o charakterze technicznym w projekcie,
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tj. w szczególności nadzoru nad dostawą sprzętu i oprogramowania, wdrożeniem systemu,

przygotowaniem danych, itp.) 

W ogłoszeniu powinno być: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: 1.1. Minimum trzy zamówienia

(usługi), spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu

funkcji doradcy technicznego/doradcy technologicznego dla projektów o wartości co najmniej

łącznie 4 000 000,00 PLN brutto, w tym jeden o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

(Przez doradcę technicznego/doradcę technologicznego Zamawiający rozumie osobę/ podmiot,

świadczącego na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego usług polegających na

doradztwie dotyczącym przygotowania i realizacji zadań o charakterze technicznym w projekcie,

tj. w szczególności nadzoru nad dostawą sprzętu i oprogramowania, wdrożeniem systemu,

przygotowaniem danych, itp.) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-21, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-22, godzina: 10:00, 


