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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 233622-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, skoncentrowanego na działaniach niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem
zasobami (ujętym w ocenie emisji C O2), w tym głównie na poprawie efektywności...
Termin składania ofert: 2014-07-21

Numer ogłoszenia: 244296 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233622 - 2014 data 11.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 87 84 670.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże łącznie należyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: a jednego planu gospodarki niskoemisyjnej lub jednego opracowania z
zakresu planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub założeń do planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe
oraz b jednej prognozy z zakresu oddziaływania na środowisko wykonanej dla opracowań opisanych w podpunkcie a Wymagane w podpunkcie a i b opracowania
i prognozy muszą dotyczyć miasta lub gminy powyżej 100 000 mieszkańców oraz być zakończona i odebrana przez podmiot je zlecający. Ocena spełniania tego
warunku przez Wykonawcę powołującego się na zasoby innych podmiotów dokonana będzie w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże łącznie należyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a jednego planu gospodarki niskoemisyjnej lub jednego opracowania z
zakresu planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub założeń do planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, b
jednej prognozy z zakresu oddziaływania na środowisko wykonanej dla opracowań opisanych w podpunkcie a lub Wykonawca wykaże się zrealizowaniem jednej
prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej również dla opracowań innych niż plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowania z zakresu działań na rzecz
zrównoważonej energii lub założenia do planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wymagane w podpunkcie a i b
opracowania i prognozy muszą dotyczyć miasta lub gminy powyżej 100 000 mieszkańców oraz być zakończone i odebrane przez podmiot je zlecający. Ocena
spełniania tego warunku przez Wykonawcę powołującego się na zasoby innych podmiotów dokonana będzie w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla
Wykonawcy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin i miejsce składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia 21.07.2014 r. do godz. 12.00 Oferty należy składać w budynku
Urzędu Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 21.07.2014 r. o godz. 12.15 Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. Otwarcie ofert jest
jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą..
W ogłoszeniu powinno być: Termin i miejsce składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 12.00 Oferty należy składać w
budynku Urzędu Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2014 r. o godz. 12.15 Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. Otwarcie ofert
jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą..
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