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Ogłoszenie nr 500295561-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 652917-N-2018 

Data: 26/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.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) Zdolność techniczna lub zawodowa 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał przynajmniej 1 usługę

polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 5.000 m2, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy od podanej wyżej - w tym okresie, przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał przynajmniej 1 usługę

polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 2.500 m2, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy od podanej wyżej - w tym okresie, przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-11, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-13, godzina: 13:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu jest: 1) Oferty należy dostarczyć/złożyć do dnia 11.12.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w

Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2) Otwarcie

złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2018 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Oferty należy dostarczyć/złożyć do dnia 13.12.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul.

Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2)

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.12.2018 r. godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 
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