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Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526138-N-2020

Data: 25/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81-338 

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 profilu nabywcy: www.umgdy.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2020-04-17,

godzina: 10:30.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-04-23, godzina: 09:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: pkt 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – świetlica pok. 27, w

dniu 17.04.2020 r., o godzinie 11:00.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: pkt 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – świetlica

pok. 27, w dniu 23.04.2020 r., o godzinie 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa 2. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego 2

(dwie) osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ornitologa, posiadające wykształcenie wyższe (biolog lub zoolog) oraz
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2-letnie doświadczenie w pracach terenowych nad badaniem ptaków lub udział w minimum 3 inwentaryzacjach

ornitologicznych przedinwestycyjnych lub poinwestycyjnych.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa 2. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia

publicznego 2 (dwie) osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ornitologa, posiadające wykształcenie wyższe (biolog

lub zoolog) oraz 2-letnie doświadczenie w pracach terenowych nad badaniem ptaków lub udział w minimum 3

inwentaryzacjach ornitologicznych przedinwestycyjnych lub poinwestycyjnych (z których co najmniej 2 były wykonane

na obszarach wodnych lub w ich pobliżu).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Informacje uzupełniające dot. pkt 2 - Wykazu osób: 1)Doświadczenie w pracach terenowych należy

rozumieć jako doświadczenie w wykonywaniu zakończonych inwentaryzacji lub badań lub monitoringów, Zamawiający

wymaga wykazania szczegółowego zakresu wykonanych inwentaryzacji lub badań lub monitoringów, oraz

wyszczególnienia terminów w jakich były wykonywane potwierdzających wymagane doświadczenie.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje uzupełniające dot. pkt 2 - Wykazu osób: 1) Doświadczenie w pracach

terenowych należy rozumieć jako doświadczenie w wykonywaniu zakończonych inwentaryzacji lub badań lub

monitoringów, Zamawiający wymaga wykazania szczegółowego zakresu wykonanych inwentaryzacji lub badań lub

monitoringów ornitologicznych, oraz wyszczególnienia terminów w jakich były wykonywane potwierdzających

wymagane doświadczenie.
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