Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88369-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości w budynkach w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w
Olsztynie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:...
Termin składania ofert: 2016-06-27
Numer ogłoszenia: 99713 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88369 - 2016 data 16.06.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 794 38 12 12.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:










Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: W zakresie ww. warunku Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy
i doświadczenia związanego z realizacją minimum dwóch usług, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- to w tym okresie, tj. polegających na wykonaniu minimum dwóch usług
polegających na kompleksowym sprzątaniu i utrzymywaniu czystości o wartości nie
mniejszej niż 4.000 zł brutto/ miesiąc i czasie trwania kontraktu nie krótszym niż 6 mcy oraz powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 3000 m2, każda.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie ww. warunku Wykonawca wykaże
posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją minimum dwóch usług, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - to w tym okresie, tj. polegających na wykonaniu minimum jednej usługi
polegającej na kompleksowym sprzątaniu i utrzymywaniu czystości o czasie trwania
kontraktu nie krótszym niż 6 m-cy oraz powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 400
m2.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Olsztyński Park
Naukowo-Technologiczny ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Sekretariat
w budynku BK.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Olsztyński Park

Naukowo-Technologiczny ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Sekretariat
w budynku BK.

