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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 217944-2012 z dnia 2012-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu: I. Szkolenia Administratorów, w tym: A.
Administrowanie środowiskiem IBM Lotus Domino R8.x B. Administrowanie środowiskiem IBM Tivoli Storage
Manager II. Szkolenia...
Termin składania ofert: 2012-07-05

Numer ogłoszenia: 143375 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217944 - 2012 data 25.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6840086, fax. 22 6840642, 6874189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: (...) Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach: oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (...)..
W ogłoszeniu powinno być: (...) Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy,
zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (...)..

2012-07-02 13:16

2z2

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...

2012-07-02 13:16

