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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 1046454200000, ul. Kolska  12, 01-045 

  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III. 

Punkt: 6) 

W ogłoszeniu jest: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, tj. Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy 

Ankieterów (PKJPA) w ramach systemu kontroli jakości OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) w zakresie jakości pracy ankieterów 

dla badań realizowanych techniką CAPI, CATI, CAWI lub równoważny. Zamawiający uzna za równoważny - w stosunku do certyfikatu 

wydanego przez OFBOR – certyfikat wystawiany w innych państwach przez odpowiednik polskiej organizacji OBFOR (np. w USA Marketing 

Research Association http://www.mra-net.org/), o ile jest on wystawiany, bądź też certyfikat wystawiony zgodnie z procedurą Normy ISO 

20252 lub równoważnej, Market, opinion and social research – Vocabulary and service requirements. 

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, tj. Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy 

Ankieterów (PKJPA) w ramach systemu kontroli jakości OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) w zakresie jakości pracy ankieterów 

dla badań realizowanych techniką CAPI, CATI, CAWI lub równoważny. Zamawiający uzna za równoważny - w stosunku do certyfikatu 

wydanego przez OFBOR – certyfikat wystawiany w innych państwach przez odpowiednik polskiej organizacji OBFOR (np. w USA Marketing 

Research Association http://www.mra-net.org/), o ile jest on wystawiany, bądź też certyfikat wystawiony zgodnie z procedurą Normy ISO 

20252 lub równoważnej, Market, opinion and social research – Vocabulary and service requirements. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III. 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: a) oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VII pkt 1 Tomu I SIWZ - IDW - sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do Tomu I SIWZ- IDW. 

W ogłoszeniu powinno być: a) Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VII pkt 1 Tomu I SIWZ - IDW - sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 i 6 do Tomu I SIWZ- IDW. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:



Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-18, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-20, godzina: 

11:00, 



Drukuj


