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ZMIANA OGŁOSZENIA
KRS 0000

Do wszystkich oferentów postępowania nr 42/KONS/DCZP/2015 na: ,, konsultacje
specjalistyczne i badania USG”

Zamawiający informuje o zmianie zapisów w załączniku do SWK – formularzu cenowym , który
stanowi załącznik do wyjaśnienia.

Zmiana treści SWK:
Było:
III. Wymagania ogólne dla Oferentów przystępujących do Konkursu ofert na udzielanie świadczeo
zdrowotnych w zakresach wymienionych w Części II
1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
do wykonywania świadczeo zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym
postępowaniem konkursowym,
2. Oferty należy składad w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2016 roku
do godz. 10:00 w sekretariacie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J.
Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław; budynek „G”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :
Konsultacji chirurgicznych wraz z zabiegami
Nie otwierad do dnia 11.01. 2016 roku do godz. 13:00”
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w
niniejszych ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania i bez skutków prawnych.

Jest:
III. Wymagania ogólne dla Oferentów przystępujących do Konkursu ofert na udzielanie świadczeo
zdrowotnych w zakresach wymienionych w Części II
1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
do wykonywania świadczeo zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym
postępowaniem konkursowym,
2. Oferty należy składad w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2016 roku
do godz. 10:00 w sekretariacie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J.
Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław; budynek „G”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :
Konsultacji specjalistycznych i badań USG
Nie otwierad do dnia 14.01. 2016 roku do godz. 13:00”

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w
niniejszych ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania i bez skutków prawnych.

Było:
7. Zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert do dnia 15.01.2016 roku do godz. 15.00 na
tablicy ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.dczp.wroclaw.pl.

Jest:
7. Zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert do dnia 19.01.2016 roku do godz. 15.00 na
tablicy ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.dczp.wroclaw.pl.

