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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65987-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zapewnianie usług personelu
2017/S 036-065987

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Kolska 12, Dział Zakupów, Warszawa 01-045,
Polska. Tel.:  +48 223808200. Faks:  +48 223808391. E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.2.2017, 2017/S 027-048705)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79610000, 79600000
Zapewnianie usług personelu
Usługi rekrutacyjne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży
IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej
poprzez wynajem Konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i
doświadczenie. W ramach niniejszej usługi Wykonawca zapewni świadczenie usług z zakresu IT przez Konsultantów
na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego, zapewni obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz zapewni nadzór nad
realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez Konsultantów. Zarządzanie
przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
16.3.2017
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży
IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej
poprzez wynajem Konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i
doświadczenie. W ramach niniejszej usługi Wykonawca zapewni świadczenie usług z zakresu IT przez Konsultantów
na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego, zapewni obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz zapewni nadzór nad
realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez Konsultantów. Zarządzanie
przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.nask.pl/bip/
zamowieniapubliczne.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
16.3.2017 (12:00)
Inne dodatkowe informacje
1. Zamówienie publiczne udzielane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm. zwana dalej „ustawą Pzp”) wdrażającej przepisy Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE.
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2. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne.
3. Warunki realizacji umowy: Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego http://
bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne stanowiącym Część III SIWZ – Wzór Umowy.
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