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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132382-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i dostawy
2019/S 057-132382
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 043-098412)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
141032404
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.1)

Nazwa i adresy
NCBR+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
369980780
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Pracownicy Sekcji Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi drukowania świadczone w postaci „wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft
lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla NCBR
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Numer referencyjny: 4/19/PN
II.1.2)

Główny kod CPV
79823000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania świadczone w postaci „wydruku centralnego”, wraz z dostawą
licencji oprogramowania YSoft SafeQ5 lub równoważnego (w tym wsparcie Producenta), zwanych dalej
„Licencjami” lub „Oprogramowaniem” oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP, zwanej dalej „Usługą”,
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą
następujące elementy:
1) Licencje oprogramowania YSoft SafeQ5 wraz ze wsparciem – 14 szt.;
2) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP – 25 szt.;
3) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP z finiszerem – 9 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 043-098412

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
2. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z
prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie
później na 30 dni przed zakończeniem Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji
wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości przewidzianej w prawie opcji.
Powinno być:
2. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w
przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać
przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa
opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości przewidzianej w prawie opcji.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

21/03/2019
S57
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/2

