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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 51406400000000, ul. Al. 

Racławickie  14, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 445 41 59, e-mail dzp@kul.pl, 

faks (81) 445 41 63.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.kul.lublin.pl/16027.html  

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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa 

minimalne warunki dotyczące:  posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, należycie wykonał w sposób prawidłowy i należyty co najmniej trzy usługi 

polegające na przeprowadzeniu badań ankietowych osób za pośrednictwem Internetu o charakterze 

naukowym z zakresu psychologii i/lub socjologii i/lub nauk o zdrowiu, obejmujących minimum 3 000 

(słownie: trzy tysiące) osób przebadanych.  

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:  posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni 

warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał w sposób prawidłowy i należyty 

co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu badań ankietowych osób za pośrednictwem Internetu 

o charakterze naukowym z zakresu psychologii i/lub socjologii i/lub nauk o zdrowiu, obejmujących 

minimum 1 000 (słownie: jeden tysiąc) osób przebadanych.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2.  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-06-17, godzina: 13:30,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-06-18, godzina: 13:30,  
 


