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Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
Data: 07/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny
621278900000, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
225 560 129, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url): www.uokik.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże
iż: 1.2.1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku usług
ciągłych lub okresowych wykonuje co najmniej 2 kampanie społeczne o zasięgu
ogólnopolskim polegające na przygotowaniu koncepcji oraz kreacji (np. spoty, strona
internetowa), przy czym co najmniej jedną w zakresie obejmującym przygotowanie
kreacji, spotu, banerów i strony www kampanii. W przypadku usług nadal
wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert
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musi spełniać warunki określone powyżej.1.2.1.2. dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. zespołem osób, składającym się z co najmniej 4 osób, w tym:
• jednej osoby, która opracowała min. 1 strategię/koncepcję kampanii, • jednej osoby,
która opracowała min. 1 kreację kampanii, • jednej osoby, która była odpowiedzialna za
nadzór/koordynację min. 1 produkcji spotu w wersji internetowej dla kampanii
społecznej o zasięgu ogólnopolskim, • jednej osoby odpowiedzialnej za stworzenie strony
www kampanii. Zamawiający nie wymaga, by osoby, które będą realizowały zamówienie
były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postepowaniu,
określony w pkt. 1.2.1.1 Lit. A Części II SIWZ musi spełniać samodzielnie przynajmniej
jeden z wykonawców (członków konsorcjum). Spełnianie warunku określonego w pkt.
1.2.1.2 Lit. A Części II SIWZ Wykonawcy mogą wykazać wspólnie, opierają się na
łącznym potencjale konsorcjum.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże iż: 1.2.1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w
przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonuje co najmniej 2 kampanie społeczne o
zasięgu ogólnopolskim polegające na przygotowaniu koncepcji oraz kreacji (np. spoty,
strona internetowa), przy czym co najmniej jedną w zakresie obejmującym
przygotowanie kreacji, spotu, banerów i strony www kampanii. W przypadku usług nadal
wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert
musi spełniać warunki określone powyżej.1.2.1.2. dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. zespołem osób, składającym się z co najmniej 4 osób, w tym:
• jednej osoby, która opracowała min. 1 strategię/koncepcję kampanii, • jednej osoby,
która opracowała min. 1 kreację kampanii, • jednej osoby, która była odpowiedzialna za
nadzór/koordynację min. 1 produkcji spotu w wersji internetowej dla kampanii o zasięgu
ogólnopolskim, • jednej osoby odpowiedzialnej za stworzenie strony www kampanii.
Zamawiający nie wymaga, by osoby, które będą realizowały zamówienie były
zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postepowaniu,
określony w pkt. 1.2.1.1 Lit. A Części II SIWZ musi spełniać samodzielnie przynajmniej
jeden z wykonawców (członków konsorcjum). Spełnianie warunku określonego w pkt.
1.2.1.2 Lit. A Części II SIWZ Wykonawcy mogą wykazać wspólnie, opierają się na
łącznym potencjale konsorcjum.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać
złożony przez każdą ze Stron w terminie ....... od dnia opublikowania przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 13 do 30 dnia od dnia wejścia w
życie tych przepisów
W ogłoszeniu powinno być: Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może
zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie od dnia opublikowania przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 13 do 30 dnia od dnia wejścia w
życie tych przepisów
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Zamknij
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