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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: IV. Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wobec powyższego
pozostawia kryteria oceny ofert w pkt 19.1.3 dla Części 1), 2), 3), 6) – 20 pkt. Punkty zostaną
policzone w następujący sposób: Pkt. Części 1) + pkt. Części 2) + pkt. Części 3) + pkt. Części
6) = X / 4 = X
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych wobec powyższego pozostawia kryteria oceny ofert w pkt 19.1.3 dla Części
1),2),3),6)–20
pkt.
wykreśla
natomiast
wyliczenie
ze
średniej
Miejsce,
w
którym
Numer sekcji: III Punkt: 1.3)

znajduje

się

zmieniany

tekst:

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa 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
dostawy objęte przedmiotem zamówienia tj. polegające na co najmniej 2 dostawach objętych
przedmiotem zamówienia, tj. polegających na dostawie: Część 1 – komputera stacjonarnego
(1 monitor) z oprogramowaniem o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, Część 2 komputera stacjonarnego (2 monitory) z oprogramowaniem o wartości co najmniej 15 000,00
zł brutto każda, Część 3 – stacji graficznej z oprogramowaniem o wartości co najmniej 30
000,00 zł brutto każda, Część 4 i Część 5 – Zamawiający nie stawia warunku Część 6 –
komputera przenośnego z oprogramowaniem o wartości co najmniej 40 000,00 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. Zamawiający
wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa 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

dostawy objęte przedmiotem zamówienia: a) dla Część 1 (zestaw - komputer stacjonarny (1
monitor) z oprogramowaniem – 37 zestawów) – polegające na co najmniej 2 dostawach
objętych przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, b) dla
Części 2 (zestaw – komputer stacjonarny (2 monitory) z oprogramowaniem – 5 zestawów) polegające na co najmniej 2 dostawach objętych przedmiotem zamówienia o wartości co
najmniej 15 000,00 zł brutto każda, c) dla Części 3 (zestaw – stacja graficzna z
oprogramowaniem – 2 zestawy) – polegające na co najmniej 2 dostawach objętych
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda, d) dla Części 4
(licencje – oprogramowanie systemowe – 6 szt.) i Części 5 (oprogramowanie biurowe – 8
szt.) – Zamawiający nie stawia warunku e) dla Części 6 (zestaw - komputer przenośny z
oprogramowaniem– ilość zestawów 8 szt.) -polegające na co najmniej 2 dostawach objętych
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 40 000,00 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.”

