
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93891-2012 z dnia 2012-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi doradztwa prawnego i podatkowego polegające na przygotowaniu

kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Łask oraz

usługi polegające na...

Termin składania ofert: 2012-05-15

Numer ogłoszenia: 97753 - 2012; data zamieszczenia:  30.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  93891 - 2012 data 25.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje

należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi doradztwa podatkowego,

prawnego i w zakresie rachunkowości, w celu odzyskania nadpłaconego podatku od towarów i usług. W

przypadku usługi, której wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy

wartość już spełnionych w ramach tej usługi świadczeń będzie nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie

zamówienia;.

W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub

wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi

doradztwa podatkowego lub prawnego lub w zakresie rachunkowości na rzecz jednostek samorządu

terytorialnego, w celu odzyskania nadpłaconego podatku od towarów i usług, gdzie dla każdej z tych usług

wartość odzyskanego podatku VAT wynosi minimum 1.000.000,00 PLN. W przypadku usługi, której

wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy wartość już spełnionych w

ramach tej usługi świadczeń będzie nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia;.
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