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Ogłoszenie nr 89607 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.

Poznań:
OGŁOSZENI E O ZMI ANI E OGŁOSZENI A
OGŁOSZENI E DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

I NFORMACJE O ZMI ENI ANYM OGŁOSZENI U
Nu m er : 518138-N-2017
Dat a: 25/05/2017

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 004806007, ul.
Piotra Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 847 54 22, e-mail
agnieszka.mendelewska@wokiss.pl, faks 61 624 37 64.
Adres strony internetowej (url): http://www.wokiss.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA I I : ZMI ANY W OGŁOSZENI U
I I .1) Tek st , k t ór y n ależy zm ien ić:
Miej sce, w k t ór ym zn aj du j e się zm ien ian y t ek st :
Nu m er sek cj i:
Pu n k t :
W ogł oszen iu j est : O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
W ogł oszen iu pow in n o być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
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społecznie marginalizowanych: NIE

Miej sce, w k t ór ym zn aj du j e się zm ien ian y t ek st :
Nu m er sek cj i: IV.
Pu n k t : 6.2)
W ogł oszen iu j est : Data: 2017-06-02, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogł oszen iu pow in n o być: Data: 2017-06-06, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miej sce, w k t ór ym zn aj du j e się zm ien ian y t ek st :
Nu m er sek cj i: IV.
Pu n k t : 1.2)
W ogł oszen iu j est : Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium
W ogł oszen iu pow in n o być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium: 1.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 4000,00 zł w zakresie zadania nr 1 - 4000,00
zł w zakresie zadania nr 2 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na
rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: 81 1050 1520 1000 0090 3089 2302 b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na
zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać
ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku
wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w
całość z ofertą.
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