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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 37992-2016 z dnia 2016-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
1. Urządzenia audiowizualne wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktaŜem stanowiskowym - 1 kpl.
2. Projekt i adaptacja pomieszczeń
Termin składania ofert: 2016-03-07

Numer ogłoszenia: 48310 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37992 - 2016 data 19.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest:
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
dostawę urządzeń audiowizualnych wraz z montaŜem i uruchomieniem i załączy dowody, Ŝe dostawa została wykonana naleŜycie, przy czym dostawa musi mieć wartość brutto minimum 300
000,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być:
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
dostawę urządzeń audiowizualnych wraz z montaŜem i uruchomieniem i załączy dowody, Ŝe dostawa została wykonana naleŜycie, przy czym dostawa musi mieć wartość brutto minimum 150
000,00 PLN.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom 0, pokój Nr 15.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom 0, pokój Nr 15.
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