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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468660-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2018/S 205-468660
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454892)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Monitorowanie trendów technologicznych
Numer referencyjny: 26/18/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
73000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu dotyczącego monitorowania trendów technologicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454892

Sekcja VII: Zmiany
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VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
2. Dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował co najmniej siedmioma osobami, w
tym:
Powinno być:
2. Dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował co najmniej wymienionymi osobami:
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
c) przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję badacza posiadająca doświadczenie w kwerendzie i identyfikacji
cyfrowych zasobów informacyjnych posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu
dotyczącego identyfikacji cyfrowych zasobów informacji, a wyniki projektu są udokumentowane stosownymi
publikacjami (w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) znajdujących
się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających
współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - lista B lub publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Powinno być:
c) przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję badacza posiadająca doświadczenie w kwerendzie i identyfikacji
cyfrowych zasobów informacyjnych posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch projektów
dotyczącego identyfikacji cyfrowych zasobów informacji, a wyniki projektu są udokumentowane stosownymi
publikacjami.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji wskazanych
wyżej.
Powinno być:
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji wskazanych wyżej,
przy czym zespół powinien liczyć przynajmniej 5 osób.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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