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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565148-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2020/S 229-565148

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 203-493965)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Opolski
Adres pocztowy: pl. Kopernika 11a
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl 
Tel.:  +48 775415977
Faks:  +48 775416026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb 
realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”
Numer referencyjny: U/08/2020

II.1.2) Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę macierzy 
edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w 
Opolu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zadanie nr 1: Opracowanie koncepcji, dostarczenie oraz instalacja i konfiguracja systemu klasy ERP, w 
podziale na:
2.1.1. opracowanie koncepcji indywidualnie sparametryzowanego systemu ERP wraz z dostarczeniem 
niezbędnych licencji obcych;
2.1.2. dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej niezbędnych dla obsługi systemu ERP i środowiska 
symulacyjnego;
2.1.3. wdrożenie (konfiguracja) i pełne uruchomienie indywidualnie sparametryzowanej instalacji systemu ERP;
2.2. zadanie nr 2: Dostarczenie środowiska symulacyjnego na bazie systemu klasy ERP, jego instalacja i 
konfiguracja, w podziale na:
2.2.1. opracowanie koncepcji i przygotowanie środowiska symulacyjnego z bazami danych firm ćwiczebnych;
2.2.2. instalacja i konfiguracja środowiska symulacyjnego macierzy edukacyjnej na bazie systemu ERP;
2.3. zadanie nr 3: Opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), w podziale na:
2.3.1. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych n potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku wstępnego;
2.3.2. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w blokach merytorycznych;
2.3.3. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku 
podsumowującego;
2.4. zadanie nr 4: Realizacja komponentu konsultacji eksperckich z przedstawicielami sektora NUB;
które zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493965

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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