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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51482 - 2011 data 22.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, 

tel. 65 54 78 478. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca ma złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) - za spełnienie 

warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej dostawy urządzeń komputerowych 

sklasyfikowanych wg kodu CPV jako 30200000-1 o wartości powyżej 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych) lub wykonanie dostawy co najmniej jednej dostawy odpowiadającej 

przenośnej scenie estradowej do występów plenerowych klasyfikowanej wg kodu CPV jako 

44212000-9 o wartości powyżej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).  

 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ma złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

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

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(referencje) - za spełnienie warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej dostawy 

urządzeń komputerowych sklasyfikowanych wg kodu CPV jako 30200000-1 o wartości powyżej 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) lub wykonanie dostawy co najmniej jednej 

dostawy odpowiadającej przenośnej scenie estradowej do występów plenerowych klasyfikowanej 

wg kodu CPV jako 44212000-9 o wartości powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych).  

 


