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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kurek-Czyczuk
Tel.:  +48 226920546
E-mail: eczyczuk@teatrwielki.pl 
Faks:  +48 228260423
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwielki.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
Numer referencyjny: ZP.260.25.2017

II.1.2) Główny kod CPV
30199750

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze i przemysłowe w formie
papierowej dla pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w następującej ilości :
dla 18 pracowników o wartości 1.250,00 zł na kwotę 22.500,00 zł,
dla 534 pracowników o wartości 1.050,00 zł na kwotę 560.700,00 zł,
dla 299 pracowników o wartości 900,00 zł na kwotę 269.100,00 zł,
dla 189 pracowników o wartości 700,00 zł na kwotę 132.300,00 zł,
razem wartość zamówienia wynosi 984.600,00 zł.
2. Bony powinny być w nominałach o wartości 50 zł, łączna ilość bonów – 19.692 szt.
3. Termin ważności bonów- minimum 36 miesięcy od daty dostawy bonów.
4. Realizacja bonów będzie możliwa na terenie całego kraju w maksymalnej ilości punktów handlowych i
usługowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania bonów towarowych w formie karty elektronicznej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:eczyczuk@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: teresawojt
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-139672
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 196-402322
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 3
Zamiast:
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanieZamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Powinno być:
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,
wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu,
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
4) 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;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:402322-2017:TEXT:PL:HTML

