Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004043/01 z dnia 2021-01-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mebli do siedziby ARP S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-400
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004043/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-01-28 15:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00001952/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
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:
(najniższa cena brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt. x 30%
Po zmianie:
(najniższa cena brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt. x 65%
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)
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Przed zmianą:
30
Po zmianie:
65,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)
Przed zmianą:
70
Po zmianie:
35,00
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów
Przed zmianą:
Na ofertę składa się:1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co
najmniej informacje w nim zawarte; 2) Dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania
- w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy;3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58
ust. 2 ustawy;4) Oświadczenie z tym, że: a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie własne (zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ).b) W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ).c) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie własne składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodne z załącznikiem nr 2 do
SIWZ).5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SIWZ - w
przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu;6) Dokument wadium - w przypadku składania wadium w formie
wskazanej w Rozdziale VIII pkt. 4 ppkt 2) - 4) SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w
SIWZ. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4
ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej;
Po zmianie:
Na ofertę składa się:1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co
najmniej informacje w nim zawarte; 2) Dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania
- w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy;3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58
ust. 2 ustawy;4) Oświadczenie z tym, że: a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie własne (zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ).b) W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ).c) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie własne składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodne z załącznikiem nr 2 do
SIWZ).5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SIWZ - w
przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu;6) Dokument wadium - w przypadku składania wadium w formie
wskazanej w Rozdziale VIII pkt. 4 ppkt 2) - 4) SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w
SIWZ. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4
ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej;7) Przedmiotowe środki dowodowe:a) „Fotel biurowy”;b) „Biurko 1”służące ocenie
w kryteriach oceny ofert zgodnie z wymogami SWZ.Ofertę należy złożyć w sposób opisany w
Rozdziale VII SWZ, z wyłączeniem przedmiotowych środków dowodowych (Fotel biurowy,
Biurko1), które zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zostaną złożone w innej formie niż
pozostałe elementy oferty, zgodnie z wezwaniem do udziału w Prezentacji, o której mowa w
rozdziale XII SWZ;
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
Po zmianie:
Wymagane przedmiotowe środki dowodowe zostały wskazane w SWZ
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