
 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77960-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jastków

Przedmiotem zamówienia jest remont pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo - parkowym na działce nr

93/9 w miejscowości Panieńszczyzna, gmina Jastków. Budynek pałacu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr

A/736. Przedmiotowy budynek...

Termin składania ofert: 2016-04-20

Numer ogłoszenia: 95442 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77960 - 2016 data 05.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, woj. lubelskie, tel. 081 5020143, fax. 081

5020144.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji dowodów

potwierdzających wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w budynkach objętych ochroną

konserwatorską o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda, wykonanych w

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

jest krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w

innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs

NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji

dowodów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku objętym ochroną

konserwatorską o wartości całkowitej roboty nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, wykonanej w okresie

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

krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych

walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP

(tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

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

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

20.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77960&rok=2016-04-05


3 pok. 18.

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

ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul.

Chmielowa 3 pok. 18.


