
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 302210-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych środków higieny w asortymencie i ilościach określonych w

załączniku nr 2 do SIWZ

Termin składania ofert: 2013-08-07

Numer ogłoszenia: 303728 - 2013; data zamieszczenia : 30.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  302210 - 2013 data 30.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.

Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).

W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu

zabezpieczenia oferty wadium.

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium:Wykonawcy przystępujący do przetargu winni

wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Ponadto do oferty należy

dołączyć: 1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2do siwz), 3.Dokumenty

potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Ponadto do oferty

należy dołączyć: 1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2 do siwz),

3.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w

imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np.

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 4. Dowód wniesienia wadium, (w przypadku

wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna) do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu

poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w

osobnej kopercie z napisem wadium..
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