Ogłoszenie nr 540053859-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524537-N-2020
Data: 18/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28152400100000, ul.
Ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 794 38 12 12,
e-mail sekretariat@opnt.olsztyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

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: W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający
wymaga: 1. realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonanie projektów informatycznych opartych o
technologię rozszerzonej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda, wraz z
udokumentowaniem przeprowadzonych usług szkoleniowych lub doradczych. 2. dysponowania
przez Wykonawcę przynajmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj: posiadającą min.
dwuletnie doświadczenie w zakresie prac programistycznych polegających na zaprogramowaniu
nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego. Ponadto osoba ta
powinni potrafić zaprojektować rozwiązania wg oczekiwań klienta, zarówno od strony samej
koncepcji działania jak i na poziomie makietowania interfejsu. 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: 3.1. realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i
wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonanie projektów informatycznych
opartych o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00
PLN brutto każda, wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych usług szkoleniowych lub
doradczych. 2.3.3. dysponowania przez Wykonawcę przynajmniej 1 osobą zdolną do realizacji
zamówienia, tj: posiadającą min. dwuletnie doświadczenie w zakresie prac programistycznych
opartych o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Ponadto osoba ta powinna potrafić
zaprojektować rozwiązania wg oczekiwań klienta, zarówno od strony samej koncepcji działania
jak i na poziomie makietowania interfejsu. 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: 6.2
W ogłoszeniu jest: 27.03.2020
W ogłoszeniu powinno być: 31.03.2020

