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PL-Wrocław: Usługi skanowania
2012/S 50-080835

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, attn: Magdalena Dworzyńska, POLSKA-50-139-
Wrocław. Tel.  +48 713444471. E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl. Fax  +48 713448561.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.2.2012, 2012/S 33-053473)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79999100
Usługi skanowania.
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
1) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane należycie (referencje), tj. Wykonawca winien udokumentować
wykonanie - minimum 1 realizacji - której przedmiotem było skanowanie z oryginałów (rękopisy, starodruki, czasopisma) o
wartości min. 200 000 PLN brutto w okresie 12 miesięcy, przy zastosowaniu analogicznego rodzaju sprzętu i technologii
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.3.2012 – 9:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.3.2012 – 9:30.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
1) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane należycie (referencje), tj. Wykonawca winien udokumentować
wykonanie - minimum 1 realizacji - której przedmiotem było skanowanie z oryginałów (rękopisy, starodruki, czasopisma) o
wartości min. 200 000 PLN brutto, przy zastosowaniu analogicznego rodzaju sprzętu i technologii
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2.4.2012 – 9:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 2.4.2012 – 9:30.
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