
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 9639-2016 z dnia 2016-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Część I :dostawy ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie, Część II:

dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie, Część III: dostawy

chemii samochodowej i...

Termin składania ofert: 2016-02-04

Numer ogłoszenia: 18818 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9639 - 2016 data 27.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479,

8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 6).

W ogłoszeniu jest: Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony i

podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami odpowiednio dla części, na którą Wykonawca

składa ofertę (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej stanowiące

załączniki od nr 6.1 do nr 6.4 do siwz odpowiednio dla części (zadania), na którą Wykonawca składa ofertę. 3)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania,

że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji

Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz

dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X

odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz. 4) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust.

2b uPzp należy złożyć pisemne zobowiązanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

W ogłoszeniu powinno być: Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)

Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami odpowiednio dla części, na którą

Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e kalkulacji

cenowej stanowiące załączniki od nr 6.1 do nr 6.4 do siwz odpowiednio dla części (zadania), na którą

Wykonawca składa ofertę. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne

dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są

uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników,

itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz. 4) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów

zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp należy złożyć pisemne zobowiązanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do

siwz. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył opis w postaci informacji technicznych (np.

wydruk/ksero z katalogu, bez używania zakreślaczy; potwierdzone za zgodność) uwierzytelniające spełnienie

przez oferowane ogumienie wymagań Zamawiającego ujętych w Formularzu kalkulacji cenowej. Ww.

dokumenty (dotyczące danego modelu opony) muszą być oznaczone numerem liczby porządkowej z formularza

kalkulacji cenowej. Uwaga!!! Ww. dokumenty winny być oznaczone numerem liczby porządkowej z zał. nr 6.1

lub 6.2 - pozycji produktu, której dotyczą. Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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