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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27686000000000, ul. ul. 

Staromłyńska  27, 70-561  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 

914 315 200, e-mail biuro@muzeum.szczecin.pl, faks 914 315 204.  

Adres strony internetowej (url): https://bip.muzeum.szczecin.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: a) 

Wypełniony formularz cenowy, b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, d) Pełnomocnictwo do 

złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie 

potwierdzonej, e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone 

w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo 

inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot 

trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Kserokopię dowodu przelewu wadium 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Informacja Wykonawcy o 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

W ogłoszeniu powinno być: Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert: a) Wypełniony formularz cenowy, b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, d) Pełnomocnictwo do 

złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie 

potwierdzonej, e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone 

w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo 

inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot 

trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,g) wypełniony formularz przedmiotowy, tj. 

załącznik nr 2[1], Kserokopię dowodu przelewu wadium potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem należy dołączyć do oferty. Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej  

 


