15.12.2017

Ogłoszenie nr 500076289-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632248-N-2017
Data: 13/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowy
numer identyfikacyjny 1636509000000, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 225 818 803, e-mail wzp@ipn.gov.pl, faks 225 818 814.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
zostanie wezwany do złożenia wykazu co najmniej dwóch (2) usług polegających na tłoczeniu
płyt DVD w ilości min. 5 000 egz. każda wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym
okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5
1/2

15.12.2017

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
zostanie wezwany do złożenia odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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