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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do: tylko jednej części

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można

składać w odniesieniu do: jednej, dwóch lub trzech części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy mebli lub urządzeń multimedialnych lub sprzętu nagłośnieniowego, każda z

dostaw o wartości minimalnej 25 000,00 zł brutto.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy mebli lub urządzeń multimedialnych lub sprzętu

nagłośnieniowego, każda z dostaw o wartości minimalnej: dla części 1 – 30 000,00 zł brutto, dla części 2 – 25 000,00 zł brutto, dla części 3 – 10 000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-26, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie w asortymencie, ilości oraz

cenie określonych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 8 do SIWZ. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych

w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa wyposażenia zrealizowana będzie w maksymalnym terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zamawiany wyposażenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na własny koszt w domu podcieniowym w Miłocinie. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający

dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie w asortymencie, ilości

oraz cenie określonych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 8 do SIWZ. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych

określonych w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa wyposażenia zrealizowana będzie w maksymalnym terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania

umowy. Zamawiany wyposażenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na własny koszt w domu podcieniowym w Miłocinie. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez

Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu.

6. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.3 Materialne i

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. 7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8A.Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części
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