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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309294-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ochrona środowiska
2018/S 135-309294

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 121-275756)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2
Warszawa
02-973
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jabłoński
Tel.:  +48 227542610
E-mail: m.jablonski@obpan.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ogrod-powsin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum - Projekt FlorIntegral -
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory
Numer referencyjny: 2/ZP/2018FL

II.1.2) Główny kod CPV
90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są „Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum
nigrum w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17). Zamówienie udzielane
jest w częściach, niniejsza część Zamówienia jest o wartości poniżej 144 000,00 EUR.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275756-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:m.jablonski@obpan.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275756

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym.
Powinno być:
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275756-2018:TEXT:PL:HTML

