
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 456126-2012 z dnia 2012-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

W przypadku część I: (1) Urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt. W przypadku część II: (1) 

Projektor multimedialny - 1 szt. (2) Tablica interaktywna - 1 szt. 

Termin składania ofert: 2012-11-23  

 

Numer ogłoszenia: 458850 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 456126 - 2012 data 16.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 6295271, 72, fax. 022 6295273. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

 W ogłoszeniu jest: - specyfikację techniczną oferowanych urządzeń potwierdzającą, 

że posiadają one parametry techniczne nie gorsze niż wymagane w załączniku nr 1 do 

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik własny); - Certyfikat ISO 9001:2008 

producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych (część I) - załącznik własny; - 

Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych 

(część I) - załącznik własny; - oświadczenie, że firma serwisująca urządzenia 

wielofunkcyjne (część I) posiada certyfikat ISO 9001:2000 - załącznik własny; - 

dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia wielofunkcyjne (część I) spełniają 

wymagania w zakresie normy Energy Star 5.0 - załącznik własny, dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej; - oświadczenie producenta urządzeń wielofunkcyjnych 

(część I) lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej 

przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku, gdy 

oferentem jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się 

- załącznik własny. 

 W ogłoszeniu powinno być: - specyfikację techniczną oferowanych urządzeń 

potwierdzającą, że posiadają one parametry techniczne nie gorsze niż wymagane w 

załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik własny); - 

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych (część 

I) - załącznik własny; - Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanych 

urządzeń wielofunkcyjnych (część I) - załącznik własny; - dokument potwierdzający, 

że oferowane urządzenia wielofunkcyjne (część I) spełniają wymagania w zakresie 

normy Energy Star 5.0 - załącznik własny, dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej; - oświadczenie producenta urządzeń wielofunkcyjnych (część I) lub jego 

autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=456126&rok=2012-11-16


obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku, gdy oferentem jest 

autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się - załącznik 

własny. 

 
 


