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Ogłoszenie nr 500034816-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.

Rzeszów:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 516209-N-2018 

Data: 09/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Podkarpackie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058132400000, ul. al. Łukasza

Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail

administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: 2.1. Kierownik projektu: Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do

koordynacji prac w ramach Umowy (Doradca Technologiczny); Opis wymagań: Osoba z

wykształceniem wyższym technicznym, posiadająca kwalifikacje w zakresie zarządzania

projektami ze znajomością metodyki PRINCE2 - posiadanie aktualnego certyfikatu PRINCE2,

oraz znajomością co najmniej jednej metodyki iteracyjnej lub zwinnej (posiadanie ważnego

certyfikatu); Doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika w realizacji

przynajmniej 2 usług doradczych obejmujących m. in. nadzór techniczny i pełnienie usług

biegłego w ramach postępowań przetargowych dla Zamawiającego w projektach obejmujących

dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania oraz wdrożeniu systemu informatycznego, z

których przynajmniej jeden obejmował digitalizację danych. 
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W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Kierownik projektu: Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do

koordynacji prac w ramach Umowy (Doradca Technologiczny); Opis wymagań: Osoba z

wykształceniem wyższym technicznym, posiadająca kwalifikacje w zakresie zarządzania

projektami ze znajomością metodyki PRINCE2 - posiadanie aktualnego certyfikatu PRINCE2,

oraz znajomością co najmniej jednej metodyki iteracyjnej lub zwinnej; Doświadczenie: W ciągu

ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika w realizacji przynajmniej 2 usług doradczych obejmujących

m. in. nadzór techniczny i pełnienie usług biegłego w ramach postępowań przetargowych dla

Zamawiającego w projektach obejmujących dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania oraz

wdrożeniu systemu informatycznego, z których przynajmniej jeden obejmował digitalizację

danych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-20, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-21, godzina: 10:00 


