WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
O C H R O NY Ś R O D O W I S K A
W KATOWICACH
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 64206-2012 z dnia 2012-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 pt....
Termin składania ofert: 2012-03-09

Numer ogłoszenia BZP: 68612 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64206 - 2012 data 02.03.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024
Katowice, woj. śląskie.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

•

W ogłoszeniu jest: o Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
na podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp;16.1.2. oraz wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie przygotowania i
rozliczenia wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach priorytetu V środowisko, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania..

•

W ogłoszeniu powinno być: o Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie
spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp;oraz wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie przygotowania i
rozliczenia wniosków o dofinansowanie z regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013 każda o
wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania..

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

•

W ogłoszeniu jest: 09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 40024 Katowice, ul. Powstańców 41a sekretariat VI piętro pok. 606..

•

W ogłoszeniu powinno być: 12.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a sekretariat VI piętro pok. 606..

