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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 33797-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie: Przygotowywania, dostawy i podawania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar
Ikara 19....
Termin składania ofert: 2016-04-10

Numer ogłoszenia: 41291 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33797 - 2016 data 01.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 0-71
788 99 30, fax. 0-71 788 99 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający
uzna wykonanie (w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanie) w okresie
ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed upływem
terminu składania ofert, min. - min. 1 usługa w zakresie przygotowywania i podawania posiłków dla
min. 600 osób - dla oddziału szkolno - przedszkolnego lub szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie. Sprawdzenie ww. warunku
udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia - nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia
Zamawiający uzna wykonanie (w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanie) w
okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed
upływem terminu składania ofert, min. - min. 1 usługa w zakresie przygotowywania i podawania
posiłków dla min. 400 osób - dla oddziału szkolno - przedszkolnego lub szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie. Sprawdzenie ww. warunku
udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41291&rok=201...
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W ogłoszeniu jest: 10.04.2016 godzina 13:15, miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118 im. płk.
pil. Bolesława Orlińskiego ul. BULWAR IKARA 19, 54-130 WROCŁAW..
W ogłoszeniu powinno być: 22.04.2016 godzina 13:15, miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego ul. BULWAR IKARA 19, 54-130 WROCŁAW..
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