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Polska-Szczecin: Aparatura kontrolna i badawcza
2014/S 125-222030

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1–2, Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak,
Szczecin70-500, POLSKA. Tel.:  +48 914809491. Faks:  +48 914809575. E-mail: bzp@am.szczecin.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.6.2014, 2014/S 122-216929)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:38500000
Aparatura kontrolna i badawcza
Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
5.8.2014 (09:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
5.8.2014 (10:00)
VI.3) Informacje dodatkowe:
2) wykaz zawierający co najmniej dwie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, tj. dostaw 3 dostaw analizatorów wielkości cząstek nanometrycznych w ostatnich wykonane w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
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oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
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