
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33007-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych i płynów eksploatacyjnych

do pojazdów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i jednostki jej podległe. Przedmiot

zamówienia...

Termin składania ofert: 2016-04-08

Numer ogłoszenia: 105302 - 2016; data zamieszczenia: 2 7.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  33007 - 2016 data 31.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

8412743, 8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Wypełniony i podpisany

formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części postępowania, o treści określonej w załącznikach nr 1.1 - 1.4

do SIWZ. W treści tabeli kalkulacji cenowej należy wypełnić wszystkie rubryki - pod rygorem odrzucenia oferty,

m.in. podać nazwę lub markę produktu - dane pozwalające zidentyfikować dany produkt; 2) pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż

Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o

treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców; c) postąpienia w toku akcji elektronicznej będzie

składała inna osoba niż Wykonawca..

W ogłoszeniu powinno by ć: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Wypełniony i

podpisany formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części postępowania, o treści określonej w załącznikach

nr 1.1 - 1.4 do SIWZ. W treści tabeli kalkulacji cenowej należy wypełnić wszystkie rubryki - pod rygorem

odrzucenia oferty, m.in. podać nazwę lub markę produktu - dane pozwalające zidentyfikować dany produkt; 2)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna

osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców; c) postąpienia w toku akcji elektronicznej

będzie składała inna osoba niż Wykonawca. 3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku
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udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, zobowiązany jest,

przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny

wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego

udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub b) inne stosowne

dokumenty, dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - charakteru stosunku

jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez

wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; - ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w

wykonywaniu zamówienia. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania

Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty, dla olejów zaoferowanych w poz. 3, 4 i 5 tabeli kalkulacji

cenowej ujętej w treści formularza ofertowego dla części nr 1 postępowania, dokument potwierdzający, iż

każdy z olejów zaoferowanych w ww. pozycjach posiada aprobatę producenta silnika w zakresie norm, które

wymagane są przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - rozdział II SIWZ tabela I poz.3, 4 i 5..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w

Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838, Sekretariat..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 09.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w

Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838, Sekretariat..
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