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Ogłoszenie nr 500003715-N-2017 z dnia 14-07-2017 r.

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 547654-N-2017 

Data: 10/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 01305731700000, ul. Plac Teatralny  3, 00077   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 692 06 09, e-mail MPoluszczyk@narodowy.pl ; WHulewicz@narodowy.pl, faks 22 692 07 41. 

Adres strony internetowej (url): www.narodowy.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 1. 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania minimum czterech usług

obsługi widowni – świadczonych przez co najmniej dwa lata każda – na rzecz instytucji artystycznych, w szczególności takich jak teatr,

filharmonia, opera (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, art. 11

ust. 2. ze zm.) – posiadających sale widowiskowe z co najmniej 300 osobową widownią. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania minimum

czterech usług obsługi widowni na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 pln netto (za 1 rok) – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej

12 miesięcy każda – na rzecz instytucji artystycznych, w szczególności takich jak teatr, filharmonia, opera (zgodnie z ustawą o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, art. 11 ust. 2. ze zm.) – posiadających sale widowiskowe z co

najmniej 300 osobową widownią. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Najniższa cena 60,00 Liczba podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonywał usługi, jak

określone w pkt 3.1 SIWZ, przez 20,00 Doświadczenie personelu Wykonawcy w świadczeniu usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ 20,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Najniższa cena 60,00 Doświadczenie personelu Wykonawcy w świadczeniu (u Wykonawcy)

usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ 40,00 

Formularz



14.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/54f15d4d-06f1-48a8-860b-62aa92dfd278 2/2

 
Drukuj


