
Numer ogłoszenia: 117983 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104617 - 2016 data 27.06.2016 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 w wykonywaniu zamówienia będą 

uczestniczyć osoby odpowiedzialne za świadczenie usług tj.: a) fotograf tj. osoba 

posiadającą doświadczenie w zakresie wykonywania profesjonalnej fotografii 

artystycznej i/lub reportażowej tj. zrealizowała minimum pięć zleceń fotograficznych 

z czego: minimum dwa zlecenia w ramach współpracy z wydawnictwem lub agencją 

zajmującą się pośrednictwem w obrocie zdjęciami i minimum 3 zlecenia 

udokumentowane nagrodami zdobytymi co najmniej na poziomie regionalnym; (...). 

 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 w wykonywaniu zamówienia będą 

uczestniczyć osoby odpowiedzialne za świadczenie usług tj.: a) fotograf tj. osoba 

posiadającą doświadczenie w zakresie wykonywania profesjonalnej fotografii 

artystycznej i/lub reportażowej tj. zrealizowała minimum dwa zlecenia w ramach 

współpracy z wydawnictwem lub agencją zajmującą się pośrednictwem w obrocie 

zdjęciami oraz zrealizowała minimum 3 projekty udokumentowane nagrodami 

zdobytymi co najmniej na poziomie regionalnym; (...). 

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

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

postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

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

Katowice.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 12:30, miejsce: Urząd Marszałkowski 

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

Katowice.. 

 

 


