Numer ogłoszenia: 396242 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390008 - 2010 data 30.11.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Warszawska Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 0-226282887, 6284162, fax. 0-22 6283236.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA; data zakończenia: Część I - do 30/04/2011 r. Część II - do 31/05/ 2011r.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
W ogłoszeniu jest: Dokumenty odzwierciedlające miesięczne statystyki oglądalności
- zawierające dokładny wgląd w ruch witryny oraz skuteczność działań marketingowych
w okresie 12 miesięcy prze upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Usunięto.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich
znaczenie: 1-Cena-50 2-ilość odwiedzających portal miesięcznie -50.
W ogłoszeniu powinno być: Najniższa cena: 1-cena-100%.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert:13 grudnia 2010 r., godz. 12:00,miejsce:Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55, pok. 3B, 00-659 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:17 grudnia 2010 r., godz. 12:00,miejsce:Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55, pok. 3B, 00-659 Warszawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZałącznikI.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Umieszczenie reklamy graficznej na
anglojęzycznym portalu internetowym o tematyce związanej z współczesną architekturą i
designem.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Umieszczenie reklamy graficznej na anglojęzycznym portalu internetowym o tematyce
związanej z współczesną architekturą i designem: Pozycja 1.1 - baner główny, Pozycja
1.2 - baner średniego znaczenia;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5. 4) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 50 2. ilość odwiedzających portal
miesięcznie - 50 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Umieszczenie artykułu informacyjnego oraz
banerów reklamowych anglojęzycznym portalu internetowym profilu architektonicznym
- impresja ilościowa. Pozycja 2.1 - artykuł informacyjny o programie, Pozycja 2.2 - baner
główny, Pozycja 2.3 - baner średniego znaczenia 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości
lub zakresu zamówienia: Umieszczenie artykułu informacyjnego oraz banerów
reklamowych anglojęzycznym portalu internetowym profilu architektonicznym impresja ilościowa. Pozycja 2.1 - artykuł informacyjny o programie: Pozycja 2.2 - baner
główny, Pozycja 2.3 - baner średniego znaczenia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w
miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1.
Cena - 50 2. ilość odwiedzających portal miesięcznie - 50.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Umieszczenie reklamy
graficznej na anglojęzycznym portalu internetowym o tematyce związanej z współczesną
architekturą i designem.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Umieszczenie reklamy graficznej na anglojęzycznym portalu internetowym
o tematyce związanej z współczesną architekturą i designem: Pozycja 1.1 - baner
główny, Pozycja 1.2 - baner średniego znaczenia;. 2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 79.34.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia:
30/04/2011r. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 1. Cena - 100 % CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: Umieszczenie artykułu informacyjnego oraz banerów reklamowych
anglojęzycznym portalu internetowym profilu architektonicznym - impresja ilościowa.
Pozycja 2.1 - artykuł informacyjny o programie, Pozycja 2.2 - baner główny, Pozycja 2.3
- baner średniego znaczenia.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Umieszczenie artykułu informacyjnego oraz banerów reklamowych
anglojęzycznym portalu internetowym profilu architektonicznym - impresja ilościowa.
Pozycja 2.1 - artykuł informacyjny o programie: Pozycja 2.2 - baner główny, Pozycja 2.3
- baner średniego znaczenia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6,
79.34.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2011r. 4)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena 1. Cena - 100.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu przez
Wykonawcę warunków określonych w art.22. ust.1 ustawy; 2 w przypadku osób
fizycznych zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej - aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z którego wynikać będzie uprawnienie
do podpisania oferty; 3. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy; 4. w przypadku gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający

się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu
pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, stosowanie do art. 23 ust. 2 ustawy; 5. w
przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łaczących go z nim stosunków Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. 2. Dokumenty odzwierciedlające miesięczne statystyki dotyczące liczby
wizyt na stronie - analiza ruchu na stronie, w okresie 12 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

