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 Zielona Góra, 14.12.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.6.2017 
             Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  

      w nw. postępowaniu 

 

dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia 
w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój 
gotówki” 

 

W odniesieniu do zamieszczonego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne zmieniam treść 

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne poprzez: 

1) zmianę treści pkt 8.5 ogłoszenia na usługi społeczne, który otrzymuje brzmienie: 

 

8.5 Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie 

(składającego ofertę): 

1) wypełniony formularz oferty wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (przedstawiony 
w formie oryginału); 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg 
Załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy); 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst 
jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie); 

5) aktualna koncesja ministra spraw wewnętrznych potwierdzająca uprawnienia do prowadzenia 
działalności w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia - na potwierdzenie 
spełnienia warunku określonego w pkt 3.1.1. niniejszego ogłoszenia; 

6) wykaz usług wykonanych okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane 
wg Załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia, z załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 
3.1.2. niniejszego ogłoszenia; 

7) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności wg Załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia - na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w pkt 3.1.3. niniejszego ogłoszenia; 
 

2) zmianę treści pkt 6 Załącznika nr 1 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Oferta), który 

otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Załącznik nr 1 – po zmianie”. 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia na usługi społeczne pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią 

integralną część ogłoszenia na usługi społeczne i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 

 

Z poważaniem  

    

              Dyrektor  

      Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

             Robert Jagiełowicz  


