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Namysłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519593-N-2018

Data: 16/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100  

Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.

Adres strony internetowej (url): www.namyslow.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: Określenie warunków: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1

zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia (odpowiadające rodzajem i charakterem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie tablic

tyflograficznych w technologii odlewu z żywicy transparentnej) o wartości min. 70.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena

spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy

stanowiącym załącznik do formularza oferty.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, 1 zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia (odpowiadające rodzajem i charakterem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie

tablic tyflograficznych) o wartości min. 70.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana

zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza

oferty

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 90,00 wydłużenie gwarancji 10,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 wydłużenie gwarancji 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-05, godzina: 10:00
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