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Ogłoszenie nr 540142233-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Rzeszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569073-N-2019 

Data: 04/07/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer

identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35-010  Rzeszów, woj.

podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks

178 501 701. 

Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Data rozpoczęcia

2019-09-11 Data zakończenia 2019-09-14 

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Data

zakończenia 2019-09-14 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący

zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy dysponują osobą, która

koordynowała minimum 3 imprezy dla dzieci/młodzieży do lat 18 dla grup liczących na każdej z

imprez co najmniej 100 osób. 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: Tak Informacje dodatkowe: Do oferty należy załączyć dokument

DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(KOORDYNATORA) (załącznik nr 5 do SIWZ), stanowiący podstawę oceny oferty w kryterium

II oceny ofert. Nie załączenie dokumentu DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO

REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) do oferty, błędne jego wypełnienie,

wskazanie w rzeczonym dokumencie osób, które nie spełniają przedmiotowych warunków,

złożenie nieczytelnego dokumentu, niejednoznacznego lub w niewłaściwej formie spowoduje

odpowiednio, iż oferta wykonawcy nie otrzyma punktów (0 pkt) w przedmiotowym kryterium

lub otrzyma mniejszą ich ilość. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący

zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy dysponują osobą, która w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, koordynowała co najmniej 3 imprezy dla grup

liczących na każdej z tych imprez co najmniej 100 osób”. 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: Tak Informacje dodatkowe: Do oferty

należy załączyć dokument DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI

ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) (załącznik nr 5 do SIWZ), stanowiący podstawę oceny

oferty w kryterium II oceny ofert. Nie załączenie dokumentu DOŚWIADCZENIE OSOBY

WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) do oferty, błędne

jego wypełnienie, wskazanie w rzeczonym dokumencie osób, które nie spełniają
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przedmiotowych warunków, złożenie nieczytelnego dokumentu, niejednoznacznego lub w

niewłaściwej formie spowoduje odpowiednio, iż oferta wykonawcy nie otrzyma punktów (0 pkt)

w przedmiotowym kryterium lub otrzyma mniejszą ich ilość. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Polski 


