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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: Część 2 - Badanie ankietowe uczniów w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – 

Wrzeszczu. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem 

kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną 

osobą, która posiada: a) wykształcenie: tj. magister psychologii lub student psychologii na studiach 

magisterskich, min. 4 rok studiów; b) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów 

naukowych z dziedziny psychologii; c) doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji naukowej 

w zakresie psychologii lub innego wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d) znajomość języka 

angielskiego co najmniej na poziomie B2. Informacje na temat dysponowania osobami zdolnymi do 

realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek 

udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia potwierdzające posiadanie 

wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. - Część 3 - Badanie ankietowe uczniów w Zespole Szkół 

Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim 

pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co 

najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie: tj. magister psychologii lub student psychologii na 

studiach magisterskich, min. 4 rok studiów; b) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch 

projektów naukowych z dziedziny psychologii; c) doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji 

naukowej w zakresie psychologii lub innego wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d) znajomość 

języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Informacje na temat dysponowania osobami zdolnymi do 

realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek 

udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia potwierdzające posiadanie 

wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. Część 7 - Badanie ankietowe uczniów w Szkole Muzycznej I i II 

stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje 

odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, 

w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie: tj. magister psychologii lub student 

psychologii na studiach magisterskich, min. 4 rok studiów; b) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 

dwóch projektów naukowych z dziedziny psychologii; c) doświadczenie w organizacji minimum jednej 

konferencji naukowej w zakresie psychologii lub innego wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d) 

doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekuna studentów z zagranicy; e) opublikowany minimum jeden 

artykułu z dziedziny psychologii; f) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Informacje 

na temat dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w 



formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji 

Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i 

zaświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. - Część 8 - Badanie 

ankietowe uczniów w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Świdnicy. Zamawiający określa 

minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca 

winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, 

zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie: tj. 

magister psychologii lub student psychologii na studiach magisterskich, min. 4 rok studiów; b) 

doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów naukowych z dziedziny psychologii; c) 

doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji naukowej w zakresie psychologii lub innego 

wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d) doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekuna studentów z 

zagranicy; e) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Informacje na temat 

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji.  

W ogłoszeniu powinno być: Część 2 - Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Zespole Szkół 

Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim 

pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co 

najmniej jedną osobą, która posiada: a)wykształcenie: tj. magister psychologii lub student psychologii na 

studiach magisterskich, min. 4 rok studiów; b)doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch 

projektów naukowych z dziedziny psychologii; c)znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie 

B2.Informacje na temat dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy 

przedstawić w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

kwalifikacji Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego 

dokumenty i zaświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. Część 3 - 

Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu 

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym 

potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: 

a)wykształcenie: tj. magister psychologii lub student psychologii na studiach magisterskich, min. 4 rok 

studiów; b)doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów naukowych z dziedziny 

psychologii; c)znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Informacje na temat 

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. Część 7 - Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie 

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym 

potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: 

a)wykształcenie: tj. magister psychologii lub student psychologii na studiach magisterskich, min. 4 rok 

studiów; b)doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów naukowych z dziedziny 

psychologii; c)doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji naukowej w zakresie psychologii 

lub innego wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d)opublikowany minimum jeden artykuł z 

dziedziny psychologii; e)znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.Informacje na temat 

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia 



potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. Część 8 - Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Świdnicy Zamawiający określa 

minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca 

winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, 

zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a)wykształcenie: tj. 

magister psychologii lub student psychologii na studiach magisterskich, min. 5 rok studiów; 

b)doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów naukowych z dziedziny psychologii; 

c)doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji naukowej w zakresie psychologii lub innego 

wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d)opublikowany minimum jeden artykuł z dziedziny 

psychologii; e)znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.Informacje na temat 

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się w załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 znajduje 

się w załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się w załączniku nr 1.2 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Zespole 

Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 

znajduje się w załączniku nr 1.2 do SIWZ.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku -Wrzeszczu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się w załączniku nr 1.3 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Zespole 

Szkół Muzycznych w Gdańsku -Wrzeszczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 

znajduje się w załączniku nr 1.3 do SIWZ.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 

Chopina w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się 

w załączniku nr 1.4 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w 

Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie. 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 4 części 4 znajduje się w załączniku nr 1.4 do SIWZ.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 

Chopina w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się 

w załączniku nr 1.5 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w 

Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 znajduje się w załączniku nr 1.5 do SIWZ.  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Lubelskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się w załączniku nr 1.6 do 

SIWZ. 5) Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia 60,00  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w 

Lubelskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla części 6 znajduje się w załączniku nr 1.6 do SIWZ. 5)Kryteria oceny ofert: Termin realizacji 

zamówienia 40,00  

 

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

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: 6)INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usług badań 

ankietowych uczniów w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 1 znajduje się w załączniku nr 1.7 do 

SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usług badań ankietowych uczniów w Szkole 

Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla części 7 znajduje się w załączniku nr 1.7 do SIWZ.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.6)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część 8 - Świadczenie usług 

badań ankietowych uczniów w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Świdnicy Zamawiający określa 

minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca 

winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, 

zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie: tj. 

magister psychologii lub student psychologii na studiach magisterskich, min. 5 rok studiów; b) 

doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch projektów naukowych z dziedziny psychologii; c) 

doświadczenie w organizacji minimum jednej konferencji naukowej w zakresie psychologii lub innego 

wydarzenia naukowego w zakresie psychologii; d) opublikowany minimum jeden artykuł z dziedziny 

psychologii; e) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Informacje na temat 

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu 

„Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji Wykonawcy, a 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji.  


