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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211343-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2010/S 138-211343
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk, ul. Pasteura
3, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, attn: Joanna
Rawa, POLSKA-02-093Warszawa. Tel. +48 225892266. E-mail: j.rawa@nencki.gov.pl. Fax +48 225892493.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.6.2010, 2010/S 121-183566)

Przedmiot zamówienia:
CPV:32420000
Urządzenia sieciowe.
Zamiast:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy infrastruktury sieciowej wraz z
oprogramowaniem o wartości minimum 1 000 000,- PLN brutto każda i załączy do nich dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie tych dostaw (referencje).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów 2.8.2010 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2.8.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 2.8.2010 (12:15)
Powinno być:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy infrastruktury sieciowej wraz z
oprogramowaniem w tym co najmniej jedną dotyczącą wdrożenia platformy wirtualizacyjnej, o wartości minimum 1 000
000,- PLN brutto każda i załączy do nich dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych dostaw (referencje) osób
zdolnych do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą
z certyfikatem VMware Certified Professional (VCP).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów 5.8.2010 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 5.8.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 5.8.2010 (12:15)
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