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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Urbaś; Sławomir Majcher
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wdrożenie koncentratora metadanych – Zakup koncentratora metadanych wraz z licencjami
Numer referencyjny: XIV/264/10/17

II.1.2)

Główny kod CPV
72212660

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dzieła w postaci systemu informatycznego i
wdrożenia e-usługi Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS pod nazwą „Koncentrator metadanych OMNIS”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-070539
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 102-204186
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/05/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ustęp 4.
Zamiast:
4. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „E-usługa OMNIS” współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0043/16-00.
Powinno być:
4. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „E-usługa OMNIS” współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0043/16-00. Zamawiający informuje, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 2 lit. a
Zamiast:
2) dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a) minimum 1 (jedną) osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika Projektu
posiadającąwykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu
projektamiinformatycznymi, oraz biegłą znajomość języka polskiego,
Powinno być:
2) dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a) minimum 1 (jedną) osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika Projektu posiadającą
wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami
informatycznymi, oraz biegłą znajomość języka polskiego albo posługującą się tłumaczem przysięgłym
języka obcego, który każdorazowo będzie dokonywał uwierzytelnionych tłumaczeń na język polski wszelkiej
korespondencji, pism, rozmów i innych form przekazu.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

