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Ogłoszenie nr 540201757-N-2020 z dnia 15-10-2020 r. 

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 597561-N-2020 

Data: 14/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer 

identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34, 61-714  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, 

tel. 61 626 70 80, e-mail kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl, faks 61 626 70 81. 

Adres strony internetowej (url): www.umww.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest:  

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  

1) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;  

2) oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z Załącznikami nr 2A i 2B do SIWZ;  

3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w 

tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych;  

4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (o ile zachodzi).  

2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; (Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy 

dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy). 

W ogłoszeniu powinno być:  

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  
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1) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;  

2) oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z Załącznikami nr 2A i 2B do SIWZ;  

3) wykaz dodatkowych osób (podlegających ocenie punktowej) - Załącznik nr 6A do SIWZ  

4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w 

tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych;  

5) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (o ile zachodzi).  

2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; (Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy 

dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy). 
  

 


