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WYKONAWCY
strony internetowe

Warszawa, 4 czerwca 2018 r.
INFORMACJA
o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik, informuję iż w postępowaniu przetargowym
o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających
na obsłudze stron internetowych, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia w niżej wymienionym zakresie:
w pkt. 5.1.:
zamiast:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ÷ 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
– załącznik nr 4 do SIWZ.

jest:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ÷ 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
– załącznik nr 3 do SIWZ.

w pkt. 9.10. w tabeli:
zamiast:

Nie otwierać przed dniem 5 lipca 2018 roku, do godziny 10:15

jest:

Nie otwierać przed dniem 6 lipca 2018 roku, do godziny 10:15

w pkt. 10.1.:
zamiast:

Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godzinie 10:00.

jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2018 roku o godzinie 10:00.

w pkt. 10.4.:
zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2018 roku o godzinie 10:15, w sali konferencyjnej
Kopernik, Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Centrum Nauki

jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2018 roku o godzinie 10:15, w sali konferencyjnej
Kopernik, Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Centrum Nauki

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 577930-N-2018 z dnia 25 czerwca
2018 roku oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 500150889-N-2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w zakresie zmiany
terminu składania ofert – nowy termin 5 lipca 2018 roku do godziny 10:00.

Ewa Kloc

Przemysław Wielowiejski
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