
                                                    

 
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 
 

Numer ogłoszenia: 76643 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72449 - 2015 data 20.05.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, fax. 32 207 
85 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice Kancelaria Ogólna pok. 164.. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice Kancelaria Ogólna pok. 164.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 6. W celu uzyskania punktów za kryterium 
opracowanie merytoryczne i opracowanie graficzne do oferty należy dołączyć próbkę 
merytoryczną oraz próbkę graficzną. Próbka merytoryczna musi być opracowana w wersji 
papierowej w pełnym kolorze (w 1 egzemplarzu) i obejmować 4 strony formatu 24 x 24 cm (+/- 
10%), z czego: a) 2 strony powinien zajmować tekst autorski (opatrzony oryginalnym i 
nieszablonowym tytułem) nt. projektu Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach z 
wykorzystaniem informacji dostępnych na stronach: www.rpo-promocja.slaskie.pl / Projekty 
kluczowe oraz www.muzeumslaskie.pl/ Nowa siedziba, a także wypowiedzi np. mieszkańców, 
architektów, osób publicznych itp. dostępnych w prasie i/lub Internecie (każdorazowo konieczne 
wskazanie źródła zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego);. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 6. W celu uzyskania punktów za kryterium 
opracowanie merytoryczne i opracowanie graficzne do oferty należy dołączyć próbkę 
merytoryczną oraz próbkę graficzną. Próbka merytoryczna musi być opracowana w wersji 
papierowej w pełnym kolorze (w 1 egzemplarzu) i obejmować 4 strony formatu 24 x 24 cm (+/- 
10%), z czego: a) 2 strony powinien zajmować tekst autorski (opatrzony oryginalnym i 
nieszablonowym tytułem) nt. projektu Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach z 
wykorzystaniem informacji dostępnych m.in. na stronie: www.rpo-promocja.slaskie.pl / Projekty 
kluczowe, a także informacji lub wypowiedzi np. mieszkańców, architektów, osób publicznych itp. 
dostępnych w prasie i/lub Internecie (każdorazowo konieczne wskazanie źródła zgodnie z 
zasadami opisu bibliograficznego);. 

                                                                                                                     


