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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralny Ośrodek Informatyki, Krajowy numer identyfikacyjny 100999489, ul. Suwak 3,
02676 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48222502883, faks +48222502987.
Adres strony internetowej (url): www.coi.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Prace projektowe polegające na wykonaniu 180 (+/10%) opisów
stanowisk pracy wraz z wartościowaniem (zarekomendowaną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez Zamawiającego metodą), zbudowanie tabeli zaszeregowań, siatki
płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. Po zakończeniu prac
projektowych Wykonawca zapewni co najmniej 24miesięczną Asystę polegającą na
przesyłaniu raz do roku raportów płacowych firm zagranicznych pokazujących lokalne
branżowe dane płacowe oraz na wartościowaniu, wedle potrzeb Zamawiającego
nowopowstałych stanowisk pracy.
W ogłoszeniu powinno być: Prace projektowe polegające na wykonaniu 180 (+/10%)
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opisów stanowisk pracy wraz z wartościowaniem (zarekomendowaną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez Zamawiającego metodą), zbudowanie tabeli zaszeregowań, siatki
płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. Po zakończeniu prac
projektowych Wykonawca zapewni co najmniej 24miesięczną Asystę polegającą na
przesyłaniu raz do roku raportów płacowych pokazujących lokalne branżowe dane
płacowe dla stanowisk IT (w tym kadra zarządzająca) i dla stanowisk administracyjnych
(w tym kadra zarządzająca) oraz na wartościowaniu, wedle potrzeb Zamawiającego
nowopowstałych stanowisk pracy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Cena 60 Potencjał osobowy Wykonawcy 20 Przedłużenie terminu
świadczenia asysty 10 Dostarczenie dodatkowego raportu płacowego firmy zagranicznej
pokazującego lokalne branżowe dane płacowe 10
W ogłoszeniu powinno być: Cena 60 Potencjał osobowy Wykonawcy 20 Przedłużenie
terminu świadczenia asysty 10 Dostarczenie dodatkowego raportu płacowego
pokazującego lokalne branżowe dane płacowe dla stanowisk IT (w tym kadra
zarządzająca) i dla stanowisk administracyjnych (w tym kadra zarządzająca) 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 30/09/2016, godzina: 11:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 04/10/2016, godzina: 11:45
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Zamknij
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