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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242971-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Łęczna: Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
2012/S 146-242971
Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, attn: Elżbieta Kowalik,
POLSKA-21-010Łęczna. Tel. +48 817526480. E-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl. Fax +48 817526464.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.6.2012, 2012/S 121-200784)

Przedmiot zamówienia:
CPV:32500000, 32510000, 32550000, 32570000, 32000000, 51300000, 51900000, 80510000
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne.
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny.
Sprzęt telefoniczny.
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
II. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
w tym:
e) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez
producenta oferowanego sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów;
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 3.8.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.8.2012 (10:30).
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
II. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
w tym:
e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez
producenta sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów.”
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.8.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.8.2012 (10:30).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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