Ogłoszenie nr 500027566-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Otrębusy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584473
Data: 06/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego,
Krajowy numer identyfikacyjny 27545800000, ul. ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 088 888, e-mail zp@mazowsze.waw.pl, faks
222 088 800.
Adres strony internetowej (url): www.mazowsze.waw.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: Za spełniających warunek posiadania zdolności
technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy objęte
przedmiotem zamówienia tj.: projektora z akcesoriami o wartości co najmniej 300 000,00 zł
brutto każda. W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż
PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę
średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut
obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 6.3. Za spełniających warunek
posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna wykonawców, którzy
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę
objętą przedmiotem zamówienia tj.: projektora z akcesoriami o wartości co najmniej 250
000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej
niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę
średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut
obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

