Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189674/01 z dnia 2022-06-01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
”Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w Bastionie
św. Jadwigi przy ul. Piastowskiej 19 w Nysie – I etap”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000818901
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Wałowa 7
1.4.2.) Miejscowość: Nysa
1.4.3.) Kod pocztowy: 48-300
1.4.4.) Województwo: opolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
1.4.7.) Numer telefonu: 774333337
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ndk.nysa.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndk.nysa.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189674/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-01 15:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00160976/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert
Przed zmianą:
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa – (C) 60 % (waga kryterium wyrażona w punktach);
2) Okres gwarancji –(G) 15 % (waga kryterium wyrażona w punktach);
3) Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (L)
= waga 25%
Po zmianie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa – (C) 60 % (waga kryterium wyrażona w punktach);
2) Termin realizacji –(T) 15 % (waga kryterium wyrażona w punktach);
3) Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (L)
= waga 25%
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
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Przed zmianą:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być
wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących for1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w
wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w
niniejszym rozdziale SWZ.3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 4.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 02 czerwca
2022r. o godzinie 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
ING BŚK o/Nysa 10 1050 1490 1000 0005 0292 2966.
6.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego.
Po zmianie:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być
wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących for1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w
wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w
niniejszym rozdziale SWZ.3.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 4.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 06 czerwca
2022r. o godzinie 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
ING BŚK o/Nysa 10 1050 1490 1000 0005 0292 2966.
6.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-06-02 10:00
Po zmianie:
2022-06-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-06-02 11:00
Po zmianie:
2022-06-06 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-07-01
Po zmianie:
2022-07-05
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