Warszawa, dnia 19.03.2019 roku
Postępowanie nr 4/IAM/2019/03
C.262.35.2019.HZ1
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Świadczenie usług w zakresie współpracy z działem komunikacji w obszarze on-line w ramach
projektu Culture.media
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami), dokonuje modyfikacji SIWZ w
następującym miejscu:
1. Art. 5 ust.1 pkt.2) lit.c)
Warunki udziału w postępowaniu
Jest
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował osobą, która będzie realizować w imieniu wykonawcy przedmiot
zamówienia, a która posiada:
1) wykształcenie wyższe humanistyczne lub z obszaru zarządzania, legitymuje się
co najmniej tytułem zawodowym magistra lub równoważnym w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) minimum dwuletnie doświadczenie pracy w obszarze komunikacji i marketingu
projektów, w zakresie wsparcia w obszarze dystrybucji działań realizowanych w
ramach projektów mających za zadanie promocję kultury polskiej;
3) minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie współpracy z redakcją o profilu
międzynarodowym,
w
zakresie
współtworzenia,
komunikowania
i
rozpowszechniania treści on-line;
4) biegłą znajomość systemów CMS, środowisk MS Project, MS Office, Lotus Notes
oraz co najmniej jednego programu do elektronicznego zarządzania projektami i
obiegu dokumentów;
5) biegłą znajomość języka angielskiego i rosyjskiego co najmniej na poziomie C2 w
mowie i piśmie.
Powinno być
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował osobą, która będzie realizować w imieniu wykonawcy przedmiot
zamówienia, a która posiada:
1) wykształcenie wyższe, legitymuje się tytułem zawodowym magistra lub
równoważnym w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;

2) minimum dwuletnie doświadczenie pracy w obszarze komunikacji i marketingu
projektów, w zakresie wsparcia w obszarze dystrybucji działań realizowanych w
ramach projektów mających za zadanie promocję kultury polskiej;
3) minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie współpracy z redakcją o profilu
międzynarodowym,
w
zakresie
współtworzenia,
komunikowania
i
rozpowszechniania treści on-line;
4) biegłą znajomość systemów CMS, środowisk MS Project, MS Office, Lotus Notes
oraz co najmniej jednego programu do elektronicznego zarządzania projektami i
obiegu dokumentów;
5) biegłą znajomość języka angielskiego i rosyjskiego co najmniej na poziomie C2 w
mowie i piśmie.
2. Art. 10 pkt.22 Opis sposobu przygotowania oferty
Jest
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
świadczenie usług w zakresie współpracy z działem komunikacji w obszarze on-line w ramach
projektu Culture.media
Postępowanie nr 04/IAM/2019/03
„Nie otwierać przed dniem 19.03.2019, godz. 11.00”
Powinno być
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
świadczenie usług w zakresie współpracy z działem komunikacji w obszarze on-line w ramach
projektu Culture.media
Postępowanie nr 04/IAM/2019/03
„Nie otwierać przed dniem 21.03.2019, godz. 11.00”
3.

Art.11 pkt.1 i 4 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Jest
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie
– recepcja do dnia 19.03.2019r. do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Art. 10 pkt. 22 SIWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 19.03.2019 r. o godzinie
11.00
Powinno być
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie
– recepcja do dnia 21.03.2019r. do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Art. 10 pkt. 22 SIWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 21.03.2019 r. o godzinie
11.00
4.Załącznik nr 6 do SIWZ pkt. 1) Wykaz osób
Jest
wykształcenie wyższe humanistyczne lub z obszaru zarządzania, legitymuje się co
najmniej tytułem zawodowym magistra lub równoważnym w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym lub przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych

w

państwach

członkowskich

Unii

Europejskiej

…………………………………………………………………………………………………………proszę

podać

nazwę uczelni i kierunek ukończonych studiów);
Powinno być
wykształcenie wyższe, legitymuje się tytułem zawodowym magistra lub równoważnym
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
…………………………………………………………………………………………………………proszę

podać

nazwę uczelni i tytuł zawodowy);

Powyższe zmiany są wiążące dla stron. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane
w dniu 19.03.2019 pod numerem 540052112-N-2019.

Z poważaniem
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