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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93069199000000, ul. ul.

Szewska  37, 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, e-mail

zamowienia@ossolineum.pl, faks +48713448561.

Adres strony internetowej (url): www.ossolineum.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób

należyty, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw

oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego

zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto. Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do

pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu

sterowania oświetleniem wraz z montażem tych elementów.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w

sposób należyty, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu opraw

oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem o wartości pojedynczego

zamówienia co najmniej 70.000 zł brutto. Uwaga – wartość 70.000 zł brutto odnosi się do

pojedynczego zamówienia i obejmuje wartość dostawy opraw oświetleniowych oraz systemu

sterowania oświetleniem wraz z montażem tych elementów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-25, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-28, godzina: 10:00,
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