
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135791-2013 z dnia 2013-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania

biletów lotniczych (w klasie ekonomicznej) i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i

Inżynierii...

Termin składania ofert: 2013-07-24

Numer ogłoszenia: 278074 - 2013; data zamieszczenia : 16.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  135791 - 2013 data 05.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6374200, fax. 012 6372192.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 16. Prowadzenie w

imieniu i na rzecz Zamawiającego negocjacji i analiz trójstronnych z przewoźnikiem. W sprawach dotyczących

realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować: minimum 2 (dwoma) niezależnymi systemami

rezerwacyjnymi, co najmniej 2 całodobowymi liniami telefonicznymi oraz minimum 2 (dwoma) stanowiskami do

rezerwacji biletów i obsługi spraw związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien posiadać

członkostwo lub akredytację agenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA, tj.

International Air Transport Association) uprawniającej do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży

pasażerskiej IATA. W okresie od 15.06.2012r do 15.06.2013 r zrealizowano zakup biletów lotniczych dla

potrzeb IMIM PAN na kwotę 180000,00 zł (wartość ta obejmuje koszty związane z rezerwacją, sprzedażą,

wystawieniem i dostarczeniem biletów łącznie z ceną biletów wynikającą z taryfy przewoźnika). Wykonawcy nie

przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia w podanej wysokości.

W ogłoszeniu powinno by ć: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 6.

Prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego negocjacji i analiz trójstronnych z przewoźnikiem. W

sprawach dotyczących realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować: minimum 2 (dwoma)

niezależnymi systemami rezerwacyjnymi, co najmniej 2 całodobowymi liniami telefonicznymi oraz minimum 2

(dwoma) stanowiskami do rezerwacji biletów i obsługi spraw związanych z przedmiotem zamówienia.W okresie

od 15.06.2012r do 15.06.2013 r zrealizowano zakup biletów lotniczych dla potrzeb IMIM PAN na kwotę

180000,00 zł (wartość ta obejmuje koszty związane z rezerwacją, sprzedażą, wystawieniem i dostarczeniem
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biletów łącznie z ceną biletów wynikającą z taryfy przewoźnika). Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o

udzielenie zamówienia w podanej wysokości...

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wyżej wymieniony

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami z

ukończonym szkoleniem IATA. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi

na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 7), metodą spełnia/nie spełnia..

W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający

przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia..
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