
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 14252-2013 z dnia 2013-01-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Aktywności Seniora w

Gdyni. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie

zamówień składanych Wykonawcy...

Termin składania ofert: 2013-01-18

Numer ogłoszenia: 16112 - 2013; data zamieszczenia:  10.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  14252 - 2013 data 10.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 661 55 38, 663 50 82,

fax. 58 661 55 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III punkt.

W ogłoszeniu jest:  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku. Potwierdzone wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw o wartości kontraktu nie

mniejszej niż 40.000 zł netto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg

formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających

spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z

warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku. Potwierdzone wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej dostawy o wartości

kontraktu nie mniejszej niż 40.000 zł netto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie

dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby

jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w

postępowaniu.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...
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