
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 37905-2012 z dnia 2012-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania elementów dekoracji do spektaklu Otello dla potrzeb Opery 

Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część I - Wykonanie elementów konstrukcji 

aluminiowych w terminie... 

Termin składania ofert: 2012-02-23  

 

Numer ogłoszenia: 40701 - 2012; data zamieszczenia:  20.02.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  37905 - 2012 data 15.02.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, fax. 081 3708852. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

• W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania elementów dekoracji do spektaklu 

Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część I - 

Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy Część II - 

Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy Cześć III - Wykonanie wytłoczek PCV metodą 

próŜniową w terminie do 7 dni od podpisania umowy Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Opis 

Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy znajdujące się w dokumentacji postępowania..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania elementów dekoracji do 

spektaklu Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część I - 

Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy Część II - 

Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy Cześć III - Wykonanie wytłoczek PCV metodą 

próŜniową w terminie do 10 dni od podpisania umowy Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają 

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy znajdujące się w dokumentacji postępowania..  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok 552 Sekretariat 5 

pietro...  



• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok 552 

Sekretariat 5 pietro...  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Załącznik1.  

• W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 

dni od podpisania umowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Wykonanie 

elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy - wykonanie niezbędnych 

rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we 

Wrocławiu ul. Tęczowa.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin 

wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie 

schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 

zamówienia: - Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy - wykonanie niezbędnych 

rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do Opery Wrocławskiej we 

Wrocławiu ul. Świdnicka. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin 

wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie 

wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem 

wielkości lub zakresu zamówienia: - Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 7 dni od 

podpisania umowy - Wykonanie elementów do obłoŜenia dekoracji ,w formie wytłoczek z tworzywa PCV z 

wymaganym atestem trudnopalności. - wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji 

scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa. 2) Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7. 4) Kryteria oceny 

ofert: najniŜsza cena..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w 

terminie do 14 dni od podpisania umowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - 

Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy - wykonanie 

niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery 

Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa - Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 2) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) 

Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od 

podpisania umowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Wykonanie schodów w 

terminie do 21 dni od podpisania umowy - wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie 

dokumentacji scenograficznej. - dostawa do Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Świdnicka. - Obowiązują 

jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 3) 

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 3 

NAZWA: Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 10 dni od podpisania umowy. 1) Krótki 



opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w 

terminie do 10 dni od podpisania umowy - Wykonanie elementów do obłoŜenia dekoracji ,w formie wytłoczek z 

tworzywa PCV z wymaganym atestem trudnopalności. - wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na 

podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa. 

- Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

98.39.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza 

cena..  

 
 


