
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71877-2016 z dnia 2016-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynku

Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 19 obejmuje następujące roboty budowlane a.W

zakresie robót...

Termin składania ofert: 2016-06-21

Numer ogłoszenia: 85063 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71877 - 2016 data 06.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest: Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane

z grupy robót z działu robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji elektrycznych i komputerowych,

odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100 tyś. zł

łącznie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia..

W ogłoszeniu powinno być: Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie

roboty budowlane z grupy robót z działu robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji elektrycznych i

komputerowych, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej

100 tyś. zł łącznie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych

do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia..

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=85063&rok=...
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