
 

 

 
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 373480-2016 z dnia 23-12-2016 - Warszawa  

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audiowizualnych materiałów informacy

jnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informac

yjnych (broszury) dla projektu pn. „Model bazy ...  

Termin składania ofert/wniosków: 03-01-2017  

 

Ogłoszenie nr 836 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.  

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zmianie umowy  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 373480 

Data: 23/12/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 

1227609800000, ul. ul. Wspólna  2, 00926   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 226 618 432, e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.  

Adres strony internetowej (url): www.gugik.gov.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.gugik.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 5.1. 

W ogłoszeniu jest: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; -Załącznik nr 8.  

W ogłoszeniu powinno być: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; -Załącznik nr 8.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: 1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2017 r. o godz. 



12:00 2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

specyfikacji należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, 

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

03.01.2016. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. Otwarcie ofert jest jawne.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2017 r. o 

godz. 12:00 2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

specyfikacji należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, 

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

09.01.2016. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. Otwarcie ofert jest jawne.  

 

 


