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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 846792016 z dnia 20160614 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. Ośmiokanałowy konwerter analogowo cyfrowy / cyfrowo analogowy z ośmioma przedwzmacniaczami mikrofonowymi, spełniający wymagania
(1 sztuka). 2. Mikrofon małomembranowy pojemnościowy o charakterystyce...
Termin składania ofert: 20160621

Numer ogłoszenia: 95619  2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84679  2016 data 14.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00589 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 628 27 94, fax. 22 629 57 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie, uruchomieniu i strojeniu stałej instalacji
systemu nagłośnienia dla obiektów kulturalnych np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł
brutto każde. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości
wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie  na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela
A), obowiązującego na dzień składania ofert..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie i uruchomieniu wyposażenia do
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studiów nagrań, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każde. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych
polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie  na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Teatr Syrena, ul. Litewska 3,
00589 Warszawa (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Teatr Syrena, ul.
Litewska 3, 00589 Warszawa (sekretariat)..
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