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Ogłoszenie nr 500269907-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643384-N-2018 

Data: 31/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000, ul. ul. Górczewska  8, 01180   Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: 11. W ofercie, poza cenami jednostkowymi oraz ceną ogólną za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zawrze

co najmniej informacje i opracowania, pozwalające na ocenę zgodnie z przesłankami opisanymi w par. 14 pkt. 3 niniejszego SIWZ.

Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wraz z ofertą wydruku: Ulotki Kwalifikacje dla każdego przekazanej w załączniku nr 2 do OPZ

(PDF). Specyfikacja dotycząca druku ulotki: a) składanie w „Z”: 3 skrzydła, każde formatu A5; b) papier: kreda 170g; c) druk dwustronny

kolorowy; d) bez uszlachetnień. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego wyżej, z zastrzeżeniem art. 87 upzp skutkuje niezgodnością treści

oferty z treścią SIWZ i powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 upzp. 

W ogłoszeniu powinno być: 11. W ofercie, poza cenami jednostkowymi oraz ceną ogólną za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Wykonawca zawrze co najmniej informacje i opracowania, pozwalające na ocenę zgodnie z przesłankami opisanymi w par. 14 pkt. 3

niniejszego SIWZ. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wraz z ofertą wydruku: Ulotki Kwalifikacje dla każdego przekazanej w

załączniku nr 2 do OPZ (PDF). Specyfikacja dotycząca druku ulotki: a) składanie w „C”: 3 skrzydła, każde formatu A5; b) papier: kreda 170g;

c) druk dwustronny kolorowy; d) bez uszlachetnień. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego wyżej, z zastrzeżeniem art. 87 upzp skutkuje

niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ i powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 upzp. 
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