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Ogłoszenie nr 500087788-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.  

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 541561-N-18  

Data: 13/04/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037   

Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 

40 030.  

Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6  

Punkt: 2  

W ogłoszeniu jest: 2018.04.24, godzina: 12:00  

W ogłoszeniu powinno być: 2018.04.25, godzina: 12:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6  

Punkt: 6  

W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do specyfikacji 

formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim. 2. Oferta musi zawierać 

próbkę biuletynu zawierającą projekt okładki oraz artykuł o objętości min. 2500 znaków ze spacjami 

nt. konkursu ogłoszonego przez IZ RPO WSL z Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/300. 3. Próbka powinna być sporządzona tak, 

aby Zamawiający na jej podstawie był w stanie dokonać oceny oferty w oparciu o kryterium 

„zawartość merytoryczna i graficzna tekstu” tj.: a) powinna być opracowana w wersji papierowej w 

pełnym kolorze (w 1 egzemplarzu), o objętości 4 stron formatu A4 (w tym 1 strona – projekt okładki 

biuletynu i 3 strony – artykuł o objętości 3 stron – tekst wraz z elementami graficznymi. b) powinna 

prezentować proponowany podział na kolumny, układ tytułów, leadów, śródtytułów, ewentualne 

odróżnienia kolory¬styczne działów tematycznych, rozmieszczenie elementów graficznych tj. np. 

zdjęć, tabel, wy¬kresów, infografik (wykonanych w kolorze). Grafika powinna się opierać na 

dotychczas wydawanym biuletynie „Razem zmieniamy Śląskie” nr 1, 2, 3, 4 z roku 2016 i 2017 

dostępnych w formie elektronicznej na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/biuletyny. c) Artykuł 

powinien być przygotowany w języku polskim, posiadać oryginalny tytuł, a do artykułu należy 

dołączyć wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych. d) Wszelkie koszty przygotowania próbki 

ponosi Wykonawca. e) W przypadku gdy wraz z ofertą Wykonawcy nie zostanie dostarczona próbka 

lub gdy próbka będzie odbiegała od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jej podstawie nie 

będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria Wykonawca otrzyma zero 

punktów w kryterium zawartość merytoryczna i graficzna tekstu. W przypadku wyboru jako 
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najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy będzie on zobligowany do Wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 4. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone 

stosowne pełnomocnictwo. 5. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania 

pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do 

specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim. 2. Oferta musi 

zawierać próbkę biuletynu zawierającą projekt okładki oraz artykuł o objętości min. 2500 znaków ze 

spacjami nt. konkursu ogłoszonego przez IZ RPO WSL z Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/300. 3. Próbka powinna być sporządzona tak, 

aby Zamawiający na jej podstawie był w stanie dokonać oceny oferty w oparciu o kryterium 

„zawartość merytoryczna i graficzna tekstu” tj.: a) powinna być opracowana w wersji papierowej w 

pełnym kolorze (w 1 egzemplarzu), o objętości 4 stron formatu A4 (w tym 1 strona – projekt okładki 

biuletynu i 3 strony – artykuł o objętości 3 stron – tekst wraz z elementami graficznymi. b) powinna 

prezentować proponowany podział na kolumny, układ tytułów, leadów, śródtytułów, ewentualne 

odróżnienia kolory¬styczne działów tematycznych, rozmieszczenie elementów graficznych tj. np. 

zdjęć, tabel, wy¬kresów, infografik (wykonanych w kolorze). Grafika powinna się opierać na 

dotychczas wydawanym biuletynie „Razem zmieniamy Śląskie” nr 1, 2, 3, 4 z roku 2016 i 2017 

dostępnych w formie elektronicznej na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/biuletyny. Zamawiajacy 

udostępnił na BIP linię graficzną obowiązującą wszystkie materiały stworzone w ramach promocji 

programu - załącznik nr 4 do SIWZ c) Artykuł powinien być przygotowany w języku polskim, 

posiadać oryginalny tytuł, a do artykułu należy dołączyć wykaz wykorzystanych materiałów 

źródłowych. d) Wszelkie koszty przygotowania próbki ponosi Wykonawca. e) W przypadku gdy 

wraz z ofertą Wykonawcy nie zostanie dostarczona próbka lub gdy próbka będzie odbiegała od 

wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jej podstawie nie będzie można dokonać oceny w 

oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria Wykonawca otrzyma zero punktów w kryterium zawartość 

merytoryczna i graficzna tekstu. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty tego 

Wykonawcy będzie on zobligowany do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Jeżeli uprawnienie 

do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 5. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie 

elektronicznej lub faksem.  
 


