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OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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Data: 01/03/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Krajowy numer identyfikacyjny 

12113520300000, ul. Lipowa  4, 30-702   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 

263 40 26, e-mail majka@mocak.pl, faks 12 257 10 34.  

Adres strony internetowej (url): www.mocak.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.1.3)  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 

się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, 

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę 

wykonania aplikacji mobilnej o charakterze przewodnika  

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia uważa się usługę wykonania aplikacji mobilnej o charakterze przewodnika lub 

aplikacje mobilne wykorzystujące urządzenia typu beacon  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6.2)  

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

postępowaniu: Data: 2018-03-12, godzina: 11:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2018-03-13, godzina: 11:30,  
 


