Numer ogłoszenia: 118542 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109060 - 2012 data 05.04.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, fax. 022 6619073.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Wykonanie i dostawa do Urzedu do Spraw kombatantów i Osób
Represjonowanych emblematów medali Pro Patria i Pro Memoria ze wstążkami oraz
etui. Emblematy medalu PRO PATRIA ze wstążkami oraz etui: Ilość: 1000 szt. Opis
medalu PRO PATRIA: Okrągły, dwustronny medal o średnicy 36 mm, wytłoczony w
tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na fakturowanym awersie, w centralnym
miejscu przedstawiony jest stylizowany orzeł Rzeczpospolitej z przełomu XVII-XVIII
wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej, o szablę polską
wzór 1921/22. Na rewersie w otoku od góry napis: Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych W centrum umieszczony jest dwuwyrazowy napis: Pro
Patria, pod nim - poziomo - daty 1768 - 1989. Wokół napisu wieniec - po lewej stronie
z liści dębowych, po prawej stronie wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami, centralnie
nad napisem Pro Patria umieszczono odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38
mm z centralnie umieszczonym pasem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i
dwoma pąsowymi pasami o szerokości 10 mm, przedzielone srebrzystymi prążkami
szerokości 2 mm. Na brzegach wstążki prążki czarne szerokości 2 mm. W komplecie
etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość
2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu. Emblematy medalu PRO MEMORIA ze
wstążkami oraz etui: Ilość: 750 Opis medalu: Okrągły, dwustronny medal o średnicy
38 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na awersie Medalu
na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojennego
spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na
odwrocie stronie Medalu znajduje się, umieszczony w górnej części, napis Pro
Memoria. Po nim połączenie gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej
stronie). Na obwodzie napis Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, a pośrodku napis: Pro Memoria nad skrzyżowanymi gałązkami
dębiny i wawrzynu oraz datą: 8 maja 2005. Medal zawieszony jest na wstążce
szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym pasem amarantowym o szerokości 12
mm i dwoma granatowymi pasami o szerokości 10 mm. Na brzegach wstążki prążki
czarne szerokości 3 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o
wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji
medalu..

W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie i dostawa do Urzedu do Spraw
kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali Pro Patria i Pro
Memoria ze wstążkami oraz etui. Emblematy medalu PRO PATRIA ze wstążkami
oraz etui: Ilość: 1000 szt. Opis medalu PRO PATRIA: Okrągły, dwustronny medal o
średnicy 36 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na
fakturowanym awersie, w centralnym miejscu przedstawiony jest stylizowany orzeł
Rzeczpospolitej z przełomu XVII-XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o
kosę bojową, a po prawej, o szablę polską wzór 1921 22. Na rewersie w otoku od góry
napis: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W centrum
umieszczony jest dwuwyrazowy napis: Pro Patria, pod nim - poziomo - daty 1768 1989. Wokół napisu wieniec - po lewej stronie z liści dębowych, po prawej stronie
wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami, centralnie nad napisem Pro Patria umieszczono
odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.
Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym
pasem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi pasami o
szerokości 10 mm, przedzielone srebrzystymi prążkami szerokości 2 mm. Na
brzegach wstążki prążki czarne szerokości 2 mm. W komplecie etui na medal w
kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką
do ekspozycji medalu. Emblematy medalu PRO MEMORIA ze wstążkami oraz etui:
Ilość: 750 Opis medalu: Okrągły, dwustronny medal o średnicy 38 mm, wytłoczony w
tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na awersie Medalu na tle rozdartych krat
umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojennego spoczywający na obnażonej
szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na odwrocie stronie Medalu
znajduje się, umieszczony w górnej części, napis Pro Memoria. Po nim połączenie
gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej stronie). Na obwodzie napis
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a pośrodku napis: Pro
Memoria nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: 8 maja 2005.
Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym
pasem amarantowym o szerokości 12 mm i dwoma granatowymi pasami o szerokości
10 mm. Na brzegach wstążki prążki czarne szerokości 3 mm. W komplecie etui na
medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z
wkładką do ekspozycji medalu. WYKONAWCA, KTÓRY Z KTÓRYM ZOSTANIE
ZAWARTA UMOWA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE DOSTARCZY WRAZ Z MEDALAMI ORAZ ETUI: - MODELE
GIPSOWE (LUB W INNYM ZASTOSOWANYM MATERIALE) EMBLEMATÓW
MEDALU PRO PATRIA I PRO MEMORIA, ZASTOSOWANE W PROCESIE
PRUDUKCYJNYM, BĘDĄCE DOKŁADNYM WZORNIKIEM DLA
WYKONANYCH EMBLEMATÓW..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać drogą
pocztową lub w siedzibie Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Kancelaria Ogólnej lub w pok. nr 3040.
W ogłoszeniu powinno być: 23.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy
składać drogą pocztową lub w siedzibie Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Kancelaria Ogólnej lub w pok. nr 3040.

