
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33409-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Wykonanie, metodą skanowania laserowego 3D, inwentaryzacji budowlanej Dworu położonego w Skrzynkach, Plac

Parkowy 1. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą

techniczną,...

Termin składania ofert: 2016-04-11

Numer ogłoszenia: 35519 - 2016; data zamieszczenia:  06.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  33409 - 2016 data 01.04.2016 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.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże

należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie minimum trzech zamówień, obejmujących swoim zakresem wykonanie inwentaryzacji

budowlanych budynków, o powierzchni całkowitej co najmniej 1.000,00 m² każdy, w tym przynajmniej dwóch,

które zostały wpisane do rejestru zabytków.

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca

wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie minimum trzech zamówień, obejmujących swoim zakresem wykonanie

inwentaryzacji budowlanych budynków, o powierzchni całkowitej co najmniej 1.000,00 m² każdy, w tym

przynajmniej dwóch, które zostały wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.

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 - 13.04.2016 r.,

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