
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej” 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.05.02.01-00-122/13-00 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 162355-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego, tej samej marki i 

modelu w ramach konkretnego asortymentu, sprzętu komputerowego o minimalnych 

parametrach technicznych i funkcjonalnych podanych w szczegółowym opisie... 

Termin składania ofert: 2014-08-04  

 

Numer ogłoszenia: 163953 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162355 - 2014 data 25.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 

103. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 

• W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali jako główny Wykonawca: co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o 

wartości nie mniejszej niż 250 000,00PLN każde, z potwierdzeniem, że dostawa ta 

została wykonana należycie i w ustalonym terminie. 

• W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonali jako główny Wykonawca: a) co najmniej 2 dostawy sprzętu 

komputerowego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00PLN każde, z 

potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie i w ustalonym terminie - 

składając ofertę na zadanie nr 1; b) co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o 

wartości nie mniejszej niż 50 000,00PLN każde, z potwierdzeniem, że dostawa ta 

została wykonana należycie i w ustalonym terminie - składając ofertę na zadanie nr 2. 

 


