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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
E-mail: zamowienia.olsztyn@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby KOWR OT Olsztyn w 2019 r.
Numer referencyjny: OLS.WOP.SSZP.260.75.2018.SB

II.1.2)

Główny kod CPV
30125100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie,
ul. Głowackiego 6 i biur Sekcji Zamiejscowych oraz Archiwum z lokalizacją w terenie (dalej: SZ) w ilościach i
asortymencie zawartym w formularzu cenowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nbatelse
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155954
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-458442
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2018
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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesłać
Zamiast:
"na adres podany powyżej"
Powinno być:
"drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal&quot;
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce
Zamiast:
"1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, POLSKA – sekretariat
pok. 103"
Powinno być:
"Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Zamawiającego tj. /KOWR_OT_Olsztyn/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP. W
formularzu „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” Wykonawca musi wpisać numer ogłoszenia TED lub BZP, który
jest dostępny na miniPortalu, zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortal (str. 29)"

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dostęp do ww. formularzy został
opisany w Sekcji A w ust. 4). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ w Rozdziale X.

