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Ogłoszenie nr 500197277-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602795-N-2018 

Data: 09/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Syrena, Krajowy numer identyfikacyjny 27738000000, ul. ul. Litewska  3, 00589   Warszawa,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 628 27 94, e-mail t.chyla@teatrsyrena.pl, faks 22 629 57

38. 

Adres strony internetowej (url): http://teatrsyrena.pl/przetargi.html 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

minimum dwóch pracowników Wykonawcy posiada doświadczenie w pracy bileterskiej lub

obsługi szatni w obiekcie użyteczności publicznej o wielkości widowni minimum 300 miejsc w

okresie minimum jednego roku kalendarzowego. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,

że minimum jeden pracownik Wykonawcy wyznaczony na Kierownika Widowni Teatru Syrena

posiada doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku w obiekcie użyteczności publicznej o

wielkości widowni minimum 300 miejsc w okresie minimum jednego roku kalendarzowego. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli

wykaże, że minimum dwóch pracowników Wykonawcy posiada doświadczenie w pracy

bileterskiej lub obsługi szatni w obiekcie użyteczności publicznej o wielkości widowni minimum
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250 miejsc w okresie minimum jednego roku kalendarzowego. 2. Wykonawca spełni warunek,

jeżeli wykaże, że minimum jeden pracownik Wykonawcy wyznaczony na Kierownika Widowni

Teatru Syrena posiada doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku w obiekcie użyteczności

publicznej o wielkości widowni minimum 250 miejsc w okresie minimum jednego roku

kalendarzowego. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w

tym okresie wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze

bileterskiej i szatni, każda trwająca co najmniej 12 miesięcy, o wartości każdej usługi co

najmniej 50 000 zł brutto rocznie, w co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej o wielkości

widowni minimum 300 miejsc wraz z załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających

ich należyte wykonanie, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Ogłoszenia – wykazu usług. 

W ogłoszeniu powinno być: Punkt wykreślony 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 65,00 Doświadczenie 35,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 100,00 

 


