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Numer ogłoszenia: 29037 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26283 - 2016 data 14.03.2016 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: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie ww. 

warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że przy wykonywaniu zamówienia uczestniczyć 

będą co najmniej: (...) c) jedna osoba wpisana na listę radców prawnych lub 

adwokatów, posiadająca następujące doświadczenie: - jest autorem/współautorem 

min. 5 publikacji z zakresu wdrażania PO KL 2007 - 2013 oraz RPO WSL 2014 - 

2020 i/lub identyfikacji występowania pomocy publicznej/de minimis w projektach 

realizowanych w ramach PO KL 2007 - 2013 oraz RPO WSL 2014 - 2020, które 

zostały opublikowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert; lub - wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej 5 pisemnych opinii prawnych z zakresu wdrażania PO KL 2007 - 

2013 oraz RPO WSL 2014 - 2020 i/lub identyfikacji występowania pomocy 

publicznej/de minimis w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007 - 2013 oraz 

RPO WSL 2014 - 2020 (...). 

 W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie ww. 

warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że przy wykonywaniu zamówienia uczestniczyć 

będą co najmniej: (...) c) jedna osoba wpisana na listę radców prawnych lub 

adwokatów, posiadająca następujące doświadczenie: - jest autorem/współautorem 

min. 5 publikacji z zakresu wdrażania regionalnych i/lub ogólnopolskich programów 

operacyjnych i/lub identyfikacji występowania pomocy publicznej/de minimis w 

projektach realizowanych w ramach regionalnych i/lub ogólnopolskich programów 

operacyjnych, które zostały opublikowane w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert; lub - wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert co najmniej 5 pisemnych opinii prawnych z zakresu 

wdrażania regionalnych i/lub ogólnopolskich programów operacyjnych i/lub 

identyfikacji występowania pomocy publicznej/de minimis w projektach 

realizowanychw ramach regionalnych i/lub ogólnopolskich programów operacyjnych. 

(...). 



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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 22.03.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 24.03.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice.. 

 

 


