
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 360406-2015 z dnia 2015-12-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb

uczniów niepełnosprawnych, oraz dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis

przedmiotu...

Termin składania ofert: 2016-01-08

Numer ogłoszenia: 5796 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  360406 - 2015 data 31.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

3474242, fax. 22 6215010.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353).

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 12.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16.

W ogłoszeniu jest:  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń/luty 2016 r., zgodnie z poniższym: 1. Druk,

oprawa i dystrybucja poszczególnych adaptacji zlecane będą w następujący sposób:: 1) zlecenie nr 1:

adaptacja podręcznika do kl. I oraz zeszyt piktogramów do kl. I w nakładzie określonym w tabeli nr 1 SOPZ*

(wysyłane łącznie) - styczeń 2016 r.; 2) zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do kształcenia

zintegrowanego - styczeń 2016 r. w nakładzie określonym w tabeli nr 1SOPZ* ; 3) zlecenie nr 3: adaptacja

podręcznika do kl. II do matematyki oraz zeszyt piktogramów do kl. II w nakładzie określonym w tabeli nr 1

SOPZ* (wysyłane łącznie)- styczeń/luty 2016 r. 2. Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić. 3. Termin

realizacji zamówienia: każde ze zleceń zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni (zależnie od terminu

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie) od dnia zatwierdzenia harmonogramu (termin zatwierdzenia

harmonogramu wynosi 2 dni robocze od dnia zlecenia zamówienia). * Zamawiający zastrzega możliwość
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zlecenia zamówienia zmniejszonego o nie więcej niż 20 % wskazanego w SOPZ nakładu. W przypadku

zmniejszenia nakładu Zamawiający zapłaci za rzeczywiście wykonany zakres zamówienia a wykonawcy nie

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w tym odszkodowawcze.

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń/luty 2016 r., zgodnie z

poniższym: 1. Druk, oprawa i dystrybucja poszczególnych adaptacji zlecane będą w następujący sposób:: 1)

zlecenie nr 1: adaptacja podręcznika do kl. I oraz zeszyt piktogramów do kl. I w nakładzie określonym w tabeli

nr 1 SOPZ* (wysyłane łącznie) - styczeń 2016 r.; 2) zlecenie nr 2: adaptacja podręcznika do kl. II do

kształcenia zintegrowanego - styczeń/luty 2016 r. w nakładzie określonym w tabeli nr 1SOPZ* ; 3) zlecenie nr

3: adaptacja podręcznika do kl. II do matematyki oraz zeszyt piktogramów do kl. II w nakładzie określonym w

tabeli nr 1 SOPZ* (wysyłane łącznie)- styczeń/luty 2016 r. 2. Terminy zleceń nr 1-3 mogą na siebie nachodzić.

Zlecenia nr 2 i nr 3 zostaną przekazane do realizacji w tym samym czasie. 3. Termin realizacji zamówienia:

każde ze zleceń zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni (zależnie od terminu wskazanego przez

Wykonawcę w ofercie) od dnia zatwierdzenia harmonogramu (termin zatwierdzenia harmonogramu wynosi 2

dni robocze od dnia zlecenia zamówienia). * Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia zamówienia

zmniejszonego o nie więcej niż 20 % wskazanego w SOPZ nakładu. W przypadku zmniejszenia nakładu

Zamawiający zapłaci za rzeczywiście wykonany zakres zamówienia a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu

żadne roszczenia w tym odszkodowawcze.
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