CBA/F-WZP/870/2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 36847-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Zapewnienie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania
ewaluacyjnego fazy pilotażowej organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne
Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu SIENA dla Organów...
Termin składania ofert: 2016-04-15
Numer ogłoszenia: 89978 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36847 - 2016 data 08.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:







Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
W ogłoszeniu jest: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym - obiektem hotelarskim usytuowanym w
Warszawie, w obrębie granic administracyjnych dzielnic: Centrum lub Śródmieście,
posiadającym przyznaną kategorię minimum 4 gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z
2006 r. Nr 22, poz. 169), w terminach wskazanych w SIWZ i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym - obiektem hotelarskim usytuowanym w
Warszawie, zlokalizowanym w odległości maksymalnie 3 km (w linii prostej) od
Pałacu Kultury i Nauki, posiadającym przyznaną kategorię minimum 4 gwiazdki
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), w terminach wskazanych w SIWZ i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).





W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:30, miejsce: BIURO FINANSÓW
CBA, ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel: 22 437 13 00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 10:30, miejsce: BIURO FINANSÓW
CBA, ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel: 22 437 13 00.

