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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 529736-N-2018

Data: 12/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana

Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ,

który winien być złożony w formie oryginału. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania

wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż

Wykonawca, 2) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego

umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania

wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa

wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka
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korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być

złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Dokument potwierdzający

wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form

określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 uPzp, dokumenty te winny być złożone w formie

oryginału. 4. Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega

na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które winno być złożone

w formie oryginału.

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ,

który winien być złożony w formie oryginału. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania

wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż

Wykonawca, 2) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego

umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania

wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności

pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z

wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3.

Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach

innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które winno być złożone w formie

oryginału.
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