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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
Kraków
31-148
Polska
Tel.: +48 514988762
E-mail: j.michalski@instytutksiazki.pl
Faks: +48 126237682
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.instytutksiazki.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.instytutksiazki.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Druk książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury - nowy nakład
Numer referencyjny: 261-11/18

II.1.2)

Główny kod CPV
79823000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest druk, oprawa, konfekcjonowanie, pakowanie, transport i przygotowanie do
dystrybucji książki kartonikowej dla dzieci oraz broszury dla Instytutu Książki w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: InstytutKsiazki
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-073087
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 095-216166
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/05/2018

Sekcja VII: Zmiany

2/2

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: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji polegających na wykonaniu usług (druk, oprawa,
konfekcjonowanie, pakowanie, transport i przygotowanie do dystrybucji) dla kolejnych 30 000 egzemplarzy
książeczki i broszury, wraz z opakowaniem. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale
nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. W razie zamiaru skorzystania z prawa
opcji Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie nie później niż do dnia 31.10.2018 r. W takim
przypadku opcja będzie realizowana w ramach realizacji umowy zawartej w niniejszym przetargu (wzór umowy
określa załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)), w terminie do 30.11.2018
r.
Powinno być:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji polegających na wykonaniu usług (druk, oprawa,
konfekcjonowanie, pakowanie, transport i przygotowanie do dystrybucji) dla kolejnych 30 000 egzemplarzy
książeczki i broszury, wraz z opakowaniem. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale
nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. W razie zamiaru skorzystania z prawa
opcji Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie nie później niż do dnia 28.09.2018 r. W takim
przypadku opcja będzie realizowana w ramach realizacji umowy zawartej w niniejszym przetargu (wzór umowy
określa załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)), w terminie do 30.11.2018
r.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:15

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

