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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629461-N-2017

Data: 08-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 416541300000, ul. ul. Marii Koryznowej  , 20137  

Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081466 53 00, e-mail centrum@mopr.lublin.pl, faks 081 466 53 01.

Adres strony internetowej (url): www.mopr.lublin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści

oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 4). 2. Ofertę stanowi wypełniony

Formularz „Oferta” (Załącznik Nr 1) 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w

formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

Gość
Zamawiający
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