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OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadami Regulaminu Zamawiającego na zadanie
pn.: „Świadczenie usług w zakresie profilaktyki pracowników – Medycyna Pracy – dla
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy:
TZ/2503/1/2022
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, informuje o modyfikacji
treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie:
1. Rozdziału V pkt. 2
Jest:
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi
Załącznik nr 1 do Zaproszenia, podpisana i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem
platformy
zakupowej
dostępnej
na
stronie
Zamawiającego
(tj. https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow) w terminie do dnia 17.01.2022 r.
do godz. 09.00
Winno być:
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi
Załącznik nr 2 do Zaproszenia, podpisana i przesłana w postaci „skanów” lub pliku w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej na stronie Zamawiającego (tj. https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow)
w terminie do dnia 17.01.2022 r. do godz. 09.00
2. Rozdziału VI pkt. 1
Jest:
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
(w tym również mi.n. koszty dostaw, koszty wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiającego – w jego siedzibie).
Winno być:
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
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Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do Zaproszenia, tj. Formularza oferty.
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 Formularz oferty stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2022 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż w terminie do dnia
17.01.2022 r. o godz. 09.30

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie
Piotr Kopijasz

Otrzymują:
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow
1 x Wykonawcy (email)
1 x a/a
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