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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70128-2014 z dnia 2014-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn-Kortowo

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa druku książki (monografii) Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku w ilości 300

egz. w ramach projektu Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego...

Termin składania ofert: 2014-03-11

Numer ogłoszenia: 75540 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70128 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60;

5241060, fax. 089 5240505.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ. Podpisany formularz Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia według wzoru w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Wykaz zrealizowanych zamówień według wzoru w Załączniku nr 3 do SIWZ, wraz

z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nimi stosunków. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu
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do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ. Podpisany formularz Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia według wzoru w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Wykaz zrealizowanych zamówień według wzoru w Załączniku nr 3 do

SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


