
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 9825-2016 z dnia 2016-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych (gabaryt A i B), paczek pocztowych

i druków bezadresowych w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i

zagranicznym,...

Termin składania ofert: 2016-02-08

Numer ogłoszenia: 11891 - 2016; data zamieszczenia:  03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  9825 - 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III. 3.1).

W ogłoszeniu jest:  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż legitymuje się

aktualnym zezwoleniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, ze

zm.). Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno by ć: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż legitymuje się

aktualnym wpisem do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1529, ze zm. ). Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.4.4).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 11.02.2016 r.

godz. 11:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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