
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 409348-2012 z dnia 2012-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ), zasadami sztuki drukarskiej, współczesnej wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi normami i... 

Termin składania ofert: 2012-10-29 

 

Numer ogłoszenia: 413772 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 409348 - 2012 data 19.10.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2. 

 W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

06.11.2012. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 08.11.2012. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.10.2012 godzina 12:00, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - recepcja Muzeum.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 12:00, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - 

recepcja Muzeum.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 

 W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający 

uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: - wykonali w 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=409348&rok=2012-10-19


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

działalności jest krótszy w tym okresie, usługi polegające na druku wydawnictw książkowych o 

wartości nie mniejszej niż 10000 zł. 

 W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 

Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 

- wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi polegające na druku wydawnictw 

książkowych i/lub ulotek o wartości nie mniejszej niż 10000 zł. 

 


