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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa 

minimalne warunki dotyczące: 1)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 co najmniej cztery usługi 

polegające na badaniach socjologicznych, obejmujących m.in. badania struktur duszpasterskich oraz 

badania nad religijnością oraz badania prowadzone wśród osób niepełnosprawnych o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną 

wartość wykonanych usług w ramach 1 umowy. 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje zespołem badawczym, 

składającym się z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia, z 

których każda spełnia wszystkie poniżej wymienione warunki, w zakresie wykształcenia i 

doświadczenia: a)posiada wyższe wykształcenie, b)posiada doświadczenie polegające na tym, że 

osoba ta wykonała/współuczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 badań 

socjologicznych/analiz/ekspertyz w obszarach struktur kościelnych i religijności o wartości min. 15 

000,00 brutto każda, c)posiada doświadczenie polegające na tym, że osoba ta 

wykonała/współuczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 badań socjologicznych/analiz/ekspertyz w 

obszarze niepełnosprawności o wartości min. 15 000,00 brutto każda. Podstawą oceny spełniania 

przez Wykonawcę w. w. warunku udziału w postępowaniu będzie złożony wraz z ofertą Załącznik pn. 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 



wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający 

określa minimalne warunki dotyczące: 1)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 co najmniej trzy usługi 

polegające na badaniach socjologicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, w 

tym co najmniej jedno ogólnopolskie badanie struktur duszpasterskich kościoła rzymskokatolickiego. 

Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych usług w ramach 1 umowy. 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeśli 

wykaże, iż dysponuje zespołem badawczym, składającym się z trzech osób, które uczestniczyć będą w 

wykonaniu niniejszego zamówienia, z których każda spełnia wszystkie poniżej wymienione warunki, 

w zakresie wykształcenia i doświadczenia: a)posiada wyższe wykształcenie, b)posiada doświadczenie 

polegające na tym, że osoba ta wykonała/współuczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 badań 

socjologicznych/analiz/ekspertyz w obszarach struktur kościelnych i religijności o wartości min. 15 

000,00 brutto każda, c)posiada doświadczenie polegające na tym, że osoba ta 

wykonała/współuczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 badań socjologicznych/analiz/ekspertyz w 

obszarze niepełnosprawności o wartości min. 15 000,00 brutto każda. Podstawą oceny spełniania 

przez Wykonawcę w. w. warunku udziału w postępowaniu będzie złożony wraz z ofertą Załącznik pn. 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  

 


