
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 38838-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną bezpośredniej transmisji 

Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 1.Miejsce montażu. 

Jasna Błonia im. Jana Pawła II w... 

Termin składania ofert: 2011-03-17  

 

 

Numer ogłoszenia: 39468 - 2011; data zamieszczenia:  09.03.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  38838 - 2011 data 08.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 

0-91 4840017, fax. 0-91 4840017. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

• W ogłoszeniu jest:  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 

5.2. SIWZ (posiadania wiedzy i doświadczenia) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu 

tych warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

wykonali co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze technicznej uroczystości z wykorzystaniem dwóch 

telebimów, każda o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W celu 

wykazania spełniania przez wykonawcę tego warunku wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o 

spełnianiu tych warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).  

• W ogłoszeniu jest:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co 

najmniej 3 usługi polegające na obsłudze technicznej uroczystości z wykorzystaniem dwóch telebimów, 

każda o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający nie przewiduje tego warunku w postępowaniu.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1).  

• W ogłoszeniu jest:  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym 



mowa w pkt III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 5.2. SIWZ wykonawca wraz z ofertą składa 

oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  17.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejsce i termin składania ofert: 

Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, Sekretariat, 17 marca 2011r. godzina 10:00.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 21.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejsce i termin składania ofert: 

Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, Sekretariat, 21 marca 2011r. godzina 10:00.  

 

 


