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Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 647670-N-2018  

Data: 14/11/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

142137128, ul. Konstruktorska   3A, 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, 

Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.  

Adres strony internetowej (url): www.nfosigw.gov.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: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest 

wykazać, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2-krotnie wykonał lub 

wykonuje usługi w zakresie wsparcia i rozwoju systemu SAP dla podmiotów posiadających co 

najmniej 400 pracowników, w tym co najmniej 100 aktywnych użytkowników licencji SAP, 

przy czym: - co najmniej jeden system SAP, dla którego świadczone były wyżej wymienione 

usługi, był w wersji 6.04 i zawierał wszystkie użytkowane produktywnie moduły: FI 

(Rachunkowość Finansowa); FI-AA (Zarządzanie Majątkiem Trwałym); CO (Rachunkowość 

Zarządcza); HR-PA (Gospodarka kadrowa); HR-PY (Rozliczenie listy płac); BC 

(Administrowanie Systemem), - każda z usług świadczona była przez okres co najmniej 16 

miesięcy.  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest 

wykazać, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2-krotnie wykonał lub 

wykonuje usługi w zakresie wsparcia i rozwoju systemu SAP dla podmiotów posiadających co 

najmniej 400 pracowników, w tym co najmniej 100 aktywnych użytkowników licencji SAP, 

przy czym: - co najmniej jeden system SAP, dla którego świadczone były wyżej wymienione 

usługi, był w jednej z wersji od 6.04 do 6.08 i zawierał wszystkie użytkowane produktywnie 

moduły: FI (Rachunkowość Finansowa); FI-AA (Zarządzanie Majątkiem Trwałym); CO 

(Rachunkowość Zarządcza); HR-PA (Gospodarka kadrowa); HR-PY (Rozliczenie listy płac); 

BC (Administrowanie Systemem), - każda z usług świadczona była przez okres co najmniej 16 
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miesięcy.  

 

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: 2018-11-27, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 11:00,  

 


