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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616386-N-2020

Data: 26/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Historii Żydów Polskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14031376200000, ul. ul.

Anielewicza  6, 00-157  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 710 300, e-mail

przetargi@polin.pl, faks 224 710 398.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca

musi wykazać, żeposiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej

działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00

PLN.Informacje dodatkowe Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał że w okresie ostatnich

3 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tymokresie – wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonujeco najmniej 2 usługi hostingowe pod portale www o wartości nie niższej niż 50 000 PLN
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brutto każda.Każda przedstawiona w wykazie usługa powinna być wykonana w ramach odrębnej

umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunków

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00

PLN

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 2 usługi hostingowe o wartości nie

niższej niż 50 000 PLN brutto każda. Każda przedstawiona w wykazie usługa powinna być

wykonana w ramach odrębnej umowy.
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