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Ogłoszenie nr 500037679-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592831-N-2017
Data: 26/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111, ul. ul.
Chrzanowskiego 10, 81338 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail
zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.
Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.umgdy.gov.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: 2 (dwie) osoby, które będą pełniły funkcje Specjalistów ds. GIS, posiadające
wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub geoinformacji lub
geoinformatyki lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub oceanografii i co najmniej 2
(dwa) lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji 1 projektu, którego
przedmiotem było projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych lub
wykonywanie analiz przestrzennych lub opracowanie i redakcja kartograficzna map cyfrowych z
użyciem systemu informacji przestrzennej GIS;
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W ogłoszeniu powinno być: 2 (dwie) osoby, które będą pełniły funkcje Specjalistów ds. GIS,
posiadające wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub
geoinformacji lub geoinformatyki lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub
oceanografii lub geologii lub innych kierunków pokrewnych i co najmniej 2 (dwa) lata
doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji 1 projektu, którego przedmiotem
było projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych lub wykonywanie
analiz przestrzennych lub opracowanie i redakcja kartograficzna map cyfrowych z użyciem
systemu informacji przestrzennej GIS;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-10-10, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-10-12, godzina: 09:45
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