Ogłoszenie nr 500002590-N-2017 z dnia 07-07-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543184-N-2017
Data: 03/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15, Krajowy numer identyfikacyjny 2100952000000, ul. ul. Stanisławowska 3844, 54-611 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 7831450, e-mail sp25@reset2.pl, faks 0-71
7831450.
Adres strony internetowej (url): www.sp25wroclaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1.4) Komunikacja
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia Nie www.sp25wroclaw.pl
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia Tak www.sp25wroclaw.pl
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1.4) Komunikacja
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem Nie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław
W ogłoszeniu powinno być: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem Tak Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3)-III.6)
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej
wymienione wypełnione dokumenty: Arkusz kalkulacyjny – wg załącznika do SIWZ; 12.5. Wraz z ofertą powinny
być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. oraz dokumenty wymagane postanowieniami
pkt. 7.2.1 SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca,
wymagane postanowieniami pkt 8. SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ, w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016
poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
dokumentów złożonych wraz z ofertą;

