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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
BZP/22/DIIF/2017
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 225998332
E-mail: dominik.partyka@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ
Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub
„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami
Finansowymi , do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach
Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe
Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „Metryce
Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A] do Istotnych
Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa”oraz
„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa
Opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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16/05/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-060515
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-174530
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/05/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki Opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub„PF”),
którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami
Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach
Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe
Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „Metryce
Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A]
do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno –
Obrotowa”oraz„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa
Opcji.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub„PF”),
którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami
Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w
ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” i z których udzielane będą
Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone
w „Metryce Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr
[2A] do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno –
Obrotowa”oraz„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa
Opcji.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność ekonomiczna
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne
według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, według innego dokumentu określającego wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych
nadzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości*:
Uwaga:
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Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały(fundusze)
własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia. W przypadku złożenia oferty
na realizację dwóch Części zamówienia, wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy powinna
odpowiadać sumie Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Części zamówienia, o realizację
których ubiega się Wykonawca. Wykonawca powinien spełniać warunek łącznie dla tych części zamówienia.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne
według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości*:
UWAGA:
Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały
(fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia.
W przypadku złożenia Oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
posiadanie kapitałów (funduszy) własnych odpowiadających sumie wartości minimalnych kapitałów (funduszy)
własnych określonych powyżej dla tych części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność finansowa
Zamiast:
Powinno być:
W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać posiadanie
środków pieniężnych łącznie dla obu części zamówienia lub wykazać, iż posiada zdolność kredytową
odpowiadającą tej kwocie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe osób
Zamiast:
i. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych na stanowisku
kierowniczym lub samodzielnym, posiadająca wykształcenie wyższe
Powinno być:
i. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca
wykształcenie wyższe
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/06/2017
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Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

