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Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545016-N-2020
Data: 28/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000172600000, ul. ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, państwo
Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl

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: (zdanie pierwsze)Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem
kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobę, posiadającą
tytuł magistra filologii angielskiej i/lub tytuł magistra lingwistyki stosowanej (język angielski) i/lub kwalifikacje językowe poświadczone
dokumentem stwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie ze skalą Rady Europy oraz posiadającą doświadczenie w
korekcie językowej tekstów, tj. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała samodzielnie korekty językowe
tekstów angielskich - minimum 40 stron tekstu - wskazaną z imienia i nazwiska.
W ogłoszeniu powinno być: (zdanie pierwsze)Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym
potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą,
posiadającą tytuł magistra filologii angielskiej i/lub tytuł magistra lingwistyki stosowanej (język angielski) i/lub kwalifikacje językowe
poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie ze skalą Rady Europy i/lub jest native
speakerem języka angielskiego (brytyjskiego) posiadającym wykształcenie wyższe w zakresie architektury i/lub ochrony zabytków i/lub historii
sztuki i/lub filologii angielskiej i/lub lingwistyki oraz posiadającą doświadczenie w korekcie językowej tekstów, tj. w okresie 3 ostatnich lat
przed upływem terminu składania ofert, wykonała samodzielnie korekty językowe tekstów angielskich - minimum 40 stron tekstu - wskazaną
z imienia i nazwiska.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: data: 2020-06-05, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: data: 2020-06-09, godzina 12:00
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