
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 105095-2016 z dnia 2016-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych Śląskie. Tu 

rozmawiamy skierowanych do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego - podczas wydarzeń społeczno-

kulturalnych - których celem... 

Termin składania ofert: 2016-07-07  

 

Numer ogłoszenia: 118023 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105095 - 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) 

dziennikarz - osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu dziennikarstwa oraz co najmniej 

trzyletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej co najmniej dla mediów lokalnych (rozumianych jako 

środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do 

dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakresu zainteresowania i lokalnego zasięgu 

oddziaływania) obejmujące przeprowadzanie i redagowanie wywiadów, przygotowanie tekstów o 

charakterze informacyjnym, osoba ta jest autorem/autorką co najmniej 10 tekstów/materiałów 

medialnych (reportaż, audycja) o charakterze społecznym (należy wskazać tytuły); b) operator kamery - 

osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów filmowych, w 

tym reportaży społecznych i wywiadów, ze znajomością obsługi sprzętu video i audio; c) montażysta - 

osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w montowaniu materiałów do założonych 

formatów emisyjnych; d) 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; Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana 

według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.. 

 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) 

dziennikarz - osoba posiadająca wykształcenie z zakresu dziennikarstwa wyższe lub podyplomowe oraz 

co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej co najmniej dla mediów lokalnych 

(rozumianych jako środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez 

odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakresu zainteresowania i lokalnego 

zasięgu oddziaływania) obejmujące przeprowadzanie i redagowanie wywiadów, przygotowanie tekstów 

o charakterze informacyjnym, osoba ta jest autorem/autorką co najmniej 10 tekstów/materiałów 

medialnych (reportaż, audycja) o charakterze społecznym (należy wskazać tytuły); b) operator kamery - 

osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów filmowych, w 

tym reportaży społecznych i wywiadów, ze znajomością obsługi sprzętu video i audio; c) montażysta - 

osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w montowaniu materiałów do założonych 

formatów emisyjnych; d) fotograf - osoba posiadającą doświadczenie w zakresie wykonywania 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105095&rok=2016-06-27


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; Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 

III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.. 

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

 W ogłoszeniu jest: 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.. 

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

lub ofert: 08.07.2016 godzina 12:30, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Kancelaria Ogólna, pokój 164 , Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.. 

 

 


