
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzenia Festiwal Muzyki Filmowej 2022 organizowanego przez Krakowskie Biuro

Festiwalowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.2.) Oddział zamawiającego: KBF

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.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 00133491/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 13:34

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00130271/01

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:
4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą tabeli sprzętowej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ w pkt. III na
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zasadach opisanych w załączniku nr 1 do
SWZ w pkt. I.3 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta,
modelu urządzenia i specyfikacji parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. przedmiotowych środków
dowodowych w języku angielskim.

Po zmianie: 
W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ w pkt. III na
zasadach opisanych w załączniku nr 1 do
SWZ w pkt. I.3 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta,
modelu urządzenia i specyfikacji parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. przedmiotowych środków
dowodowych w języku angielskim.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
Tabela sprzętowa wg załącznika nr 9 do SWZ.

Po zmianie: 
W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ w pkt. III na
zasadach opisanych w załączniku nr 1 do
SWZ w pkt. I.3 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta,
modelu urządzenia i specyfikacji parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. przedmiotowych środków
dowodowych w języku angielskim.
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