
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 269010-2014 z dnia 2014-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tyniec Mały

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie budynku przeznaczonego

na mający powstać Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa

sprzętu...

Termin składania ofert: 2014-08-25

Numer ogłoszenia: 269682 - 2014; data zamieszczenia: 1 3.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  269010 - 2014 data 12.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szkoła Podstawowa, ul. Domasławska 10, 55-040 Tyniec Mały, woj. dolnośląskie, tel. 71 311 80 24, fax. 71 311

80 26.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.2).

W ogłoszeniu jest:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
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W ogłoszeniu powinno by ć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu

w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

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:  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej.
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