Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 310576-2014 z dnia 2014-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pn. Materiały eksploatacyjne do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/20/14). Na przedmiot zamówienia składa
się sukcesywna realizacja dostaw, oryginalnych,...
Termin składania ofert: 2014-09-26

Numer ogłoszenia: 323648 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 310576 - 2014 data 18.09.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., ul. Górczewska 89, 01401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, fax. 22 3211406.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym, przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących
dokumentów 1) przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające do
stosowania na terenie Unii Europejskiej. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i karty
charakterystyki MSDS do każdego produktu. 2) przedmiot zamówienia musi spełniać
wymogi jakości i kompatybilności ze sprzętem. Do oferty należy dołączyć Karty
charakterystyki każdego produktu lub katalog, z którego ma wynikać, ze produkt ma takie
same cechy jakości, kompatybilności i wydajności.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym, przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących
dokumentów 1) przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające do
stosowania na terenie Unii Europejskiej. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i karty
charakterystyki MSDS do każdego produktu, lub oświadczenie dostawcy lub producenta o
fakcie iż produkt jest zupełnie bezpieczny i obojętny chemicznie i fizycznie dla
użytkownika, co oznacza, że nie występuje zagrożenie związane z daną substancją
(mieszaniną) dla użytkownika. 2) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych:
przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi jakości i kompatybilności ze sprzętem. Do
oferty należy dołączyć Karty charakterystyki każdego produktu lub katalog, z którego ma
wynikać, ze produkt ma takie same cechy jakości, kompatybilności i wydajności.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: 1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Specyfikacji asortymentowo-cenowej, złożonej na odpowiednim
druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca musi oświadczyć (załączyć do
oferty oświadczenie), że proces produkcji i stosowanie produkowanych materiałów
eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tuszy i tonerów.

•

3. Wykonawca musi oświadczyć (załączyć do oferty oświadczenie), że posiada Certyfikat
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 lub równoważny. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca przedstawi oryginały Certyfikatów..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Specyfikacji asortymentowo-cenowej, złożonej na
odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca musi oświadczyć
(załączyć do oferty oświadczenie), że proces produkcji i stosowanie produkowanych
materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych
tuszy i tonerów..

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

