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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632908-N-2019

Data: 05/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU, Krajowy numer identyfikacyjny 38037204600000, ul. Jezierskiego  

21, 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 46 284 60, e-mail zam.pub@bieszczadzkiepogotowie.pl, faks + 481346244.

Adres strony internetowej (url): www.bieszczadzkiepogotowie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina:

10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: sprzęt j/u- różny II 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:sprzęt j/u- różny II w 22 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 80635,00 Waluta: Pln 4) Czas trwania lub

termin wykonania: okres w miesiącach: 14 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie

cena 60,00 Termin wykonania- dostawy 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3031deac-cc41-4a4b-9913-d82...
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