
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 189973-2012 z dnia 2012-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamawiający

informuje, iŜ zamówienie będzie realizowane maksymalnie do wyczerpania kwoty 95.000,00 zł brutto

Termin składania ofert: 2012-09-13

Numer ogłoszenia: 198619 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189973 - 2012 data 04.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe do

realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystany zostanie skaner pozwalający na : - skanowanie zbiorów

zszytych i oprawnych o wielkości do A0, w róŜnym stanie zachowania, - skanowanie przy uŜyciu zimnego

oświetlenia, pozbawionego promieniowania UV, bezpiecznego dla papieru, - skanowanie z szybą bądź bez

szyby, w zaleŜności od stanu zachowania skanowanego oryginału i jego grubości, - skanowanie i czytelny zapis

planów, rysunków, tabel i fotografii zamieszczonych w zbiorach, - skanowanie: kolor 24-bitowy z opcją 256

odcieni szarości dla zbiorów czarno-białych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

narzędziami/urządzeniami. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w

oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca

wykaŜe, Ŝe do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystany zostanie skaner pozwalający na : - skanowanie

zbiorów o wielkości do A0, w róŜnym stanie zachowania, - skanowanie przy uŜyciu zimnego oświetlenia,

pozbawionego promieniowania UV, bezpiecznego dla papieru, - skanowanie z szybą bądź bez szyby, w

zaleŜności od stanu zachowania skanowanego oryginału i jego grubości, - skanowanie i czytelny zapis planów,

rysunków, tabel i fotografii zamieszczonych w zbiorach, - skanowanie: kolor 24-bitowy z opcją 256 odcieni

szarości dla zbiorów czarno-białych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

narzędziami/urządzeniami. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w

oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

II.2) Tekst, który naleŜy dodać:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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Miejsce, w którym naleŜy dodać tekst: IV.4.4).

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 24.09.2012 roku

do godz. 13:00. Pozostałe zapisy wraz z miejscem składania ofert pozostaja bez zmian.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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