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Tuszyn, dnia żB.07,20żOr.

Numer konkursu:
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Dotyczy: udzielenie świadczeńzdrowotnych w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych i mikrobiologicznych dla pacjentów Samorządowej Przychodni

Zdrowia w Tuszynie,

ODPOWIEDZI NA PWANIA I ZMIANA SWKO
1. Zwracamy się z uprzejmą proŚba o przesunięcie terminu składania iotwarcia ofert na 3L07,2020r,
w celu rzetelnego skonstruowania oferty. Dodatkowy czas przyczyni się z cała pewnością do lepszego

zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz umozliwizłożenie korzystnej cenowo oferty. Prosimy
o pozyĘwne rozpatrzenie prośby.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokonuje stosownej zmiany sWKo
w tym zakresie.
W związku z powyższym:
1. Rozdział VII pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

10.

Ofertę należy umieŚciĆ w zamknięĘm opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartościbez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (frrmą) i adresem Przyjmującego

Zamówienie, zaadresowane do Udzielającego Zamówienia na adres:
SAMOR4DOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE
ul. Zeromskiego 24/26
95-080 Tuszyn
oraz opisane:
,,,,Ofetta na Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
i mikrobiologicznych. - nr referencyjny 1/KO/2020
Nie otwierać do dnia 31.07.2020r. do godz. 11:00"

otrzymuje brzmienie:
Ofettę przygotowana zgodnie z wymaganiami udzielającego zamówienie należy złożyćw siedzibie
Samorządowej PrzychodniZdrowia w Tuszynie (pok. 215 II piętro) ul. Zeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn do

2, Rozdział IX
1.

2.
3.
4,

dnia 31.07.2020 r. do godz. 10:30
Oferty otrzymane po Ęm terminie nie będą rozpatrywane i zołaną zwrócone vvykonawcom nie otwafte.
OferĘ przesłane pocżą zołaną zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, ze ich doręczenie przez pocżę
nastąpi do dnia 31.07.2020 r. do godziny 10:30
Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 31,07.2020 r. o godzinie 11:00 budynku Samorządowej
PrzychodniZdrowia w Tuszynią ut, Zeromskiego 24/26.
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NIP 771-10-82_585
REGON:590500790
Numer KRS: 000005048l

