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Ogłoszenie nr 540247262-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.

Rzeszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622866-N-2019 

Data: 15/11/2019 

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: III 

Punkt: 1.3.1 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy

którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co

najmniej dwa badania analizy ex ante programów strategicznych, co najmniej o

charakterze regionalnym. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z

wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców

wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn.

wykonawcy którzy w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali

należycie co najmniej dwa badania analizy ex ante programów strategicznych, co

najmniej o charakterze regionalnym. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu

musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie)

wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-11-25, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-26, godzina: 10:00 


