
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 108522-2016 z dnia 2016-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przedmiot zamówienia obejmuje: całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych,

doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą przez 7 dni w tygodniu - 24

godziny na dobę. Wykonawca...

Termin składania ofert: 2016-05-10

Numer ogłoszenia: 108650 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108522 - 2016 data 29.04.2016 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

stanowiący/e załączniki nr 6.1 - 6.8 do siwz odpowiednio dla części, 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. SEKCJA IV: PROCEDURA http://bzp0.portal.uzp.gov.pl

/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78... 3.

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 stanowiący/e załączniki nr 6.1 - 6.8 do siwz odpowiednio dla części, 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
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odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10...
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