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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283826-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi administracyjne w zakresie edukacji
2017/S 138-283826
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 117-235020)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Tel.: +48 122010240
E-mail: przetargi@zzm.krakow.pl
Faks: +48 123418487
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzm.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie (ul.Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i
zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.
Numer referencyjny: 38/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
75121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybranie operatora zmodernizowanego pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie
(ul.Żubrowa) i przystosowanie do prowadzenia ośrodka edukacji ekologicznej (warsztaty edukacyjne, warsztaty
rzemieślnicze, zajęcia rekreacyjne, wycieczki turystyczne). Teren, na którym znajduje się obiekt usytuowany
jest w strefie Lasu Wolskiego i graniczy z ogrodem zoologicznym. W wyniku modernizacji prowadzonej przez
podmiot publiczny pawilon przy ul. Żubrowej w Krakowie po odnowieniu wyposażony będzie w media (instalację
elektryczną, teletechniczną, wodną i kanalizacyjną z przyłączeniem do istniejącego szamba). Obiekt wraz z

21/07/2017
S138
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/3

Dz.U./S S138
21/07/2017
283826-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

2/3

2

terenem okalającym znajduje się na obszarze o powierzchni 1750 m . Partner prywatny będzie zarządzał i
utrzymywał obiekt przez okres 10 lat.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 117-235020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego
też musi wykazać, że dysponuje:
1) Specjalistą w zakresie ochrony przyrody, posiadającym wykształcenie wyższe przyrodnicze co najmniej
drugiego stopnia (z następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, ochrona środowiska lub leśnictwo)
lub jest autorem lub współautorem co najmniej pięciu publikacji naukowych o tematyce przyrodniczej (które
zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym specjalizującym się w tematyce ochrony przyrody).
2) Specjalistą w zakresie pedagogiki przyrody posiadającym wykształcenie pedagogiczne wyższe co najmniej
drugiego stopnia (absolwent uczelni wyższej pedagogicznej: kierunek biologia lub pedagogika);
Każdy z wymienionych wyżej specjalistów musi posiadać umiejętność biegłego posługiwania się językiem
polskim w mowie i w piśmie oraz co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć
edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego
też musi wykazać, że dysponuje:
1) Specjalistą w zakresie ochrony przyrody posiadającym wykształcenie wyższe przyrodnicze co najmniej
drugiego stopnia z następujących dyscyplin naukowych: biologia lub ekologia lub ochrona środowiska lub
leśnictwo, albo specjalistą będącym autorem lub współautorem co najmniej pięciu publikacji naukowych
o tematyce przyrodniczej, które zostały opublikowane w czasopiśmie lub czasopismach naukowych
specjalizujących się w tematyce ochrony przyrody,
2) Specjalistą w zakresie pedagogiki przyrody posiadającym wykształcenie wyższe co najmniej drugiego
stopnia o kierunku pedagogika albo kierunkach biologia lub leśnictwo lub ochrona środowiska lub ekologia i w
ich przypadku ukończony w kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia zajęć szkolnych.
Każdy z wymienionych wyżej specjalistów musi posiadać umiejętność biegłego posługiwania się językiem
polskim w mowie i w piśmie oraz co najmniej 36-miesieczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć
edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:00.
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2017
Czas lokalny: 10:00.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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