
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 82387-2012 z dnia 2012-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dekoracji do spektaklu Bal Maskowy dla potrzeb Opery 

Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, transport na miejsce ekspozycji, szkolenie pracowników 

technicznych Zamawiającego w... 

Termin składania ofert: 2012-04-20  

 

Numer ogłoszenia: 85813 - 2012; data zamieszczenia:  16.04.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  82387 - 2012 data 11.04.2012 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:  III.3.2.  

• W ogłoszeniu jest:  Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 

działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z naleŜytą starannością co najmniej dwie usługi wykonania 

dekoracji teatralnych, telewizyjnych lub operowych sposobem konstrukcji aluminiowej i/lub stalowej o wartości 

minimum 500 000,00 zł netto kaŜda oraz udokumentuje, Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŜycie..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert, a 

jeŜeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z naleŜytą starannością co najmniej dwie 

usługi wykonania dekoracji teatralnych lub operowych w oparciu o konstrukcję aluminiową i/lub stalową, 

spełniające warunki widowiska artystycznego, o wartości minimum 500 000,00 zł netto kaŜda oraz 

udokumentuje, Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŜycie.  

• 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: 

20.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok. 552 Sekretariat 

5 piętro.  

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

ofert: 23.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok. 552 

Sekretariat 5 piętro.  


