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Data umieszczenia modyfikacji  w dniu 28 marca 2018 r. 

DKO.4240.9.2018.EKS 

Mielec, dn. 28 marca 2018 r.  

  

Wszyscy zainteresowani 

 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 

teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych (RTG i TK) wykonywanych 

od 21.00 do 8.00 od poniedziałku do soboty do godz.8.00 oraz w niedziele i święta od 8.00 

do 8.00 dnia następnego i przekazywanych w drodze transmisji danych do 

Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykowanych opisów 

badań 

 

 

1. Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty  zapis otrzymuje brzemiennie : 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z 

napisem „ Zaproszenie do złożenie oferty na świadczenia zdrowotne o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu teleradioli polegającej na opisywaniu badań obrazowych (RTG i TK) 

w godzinach od 21.00 do 8.00 rano od poniedziałku do soboty do godz8.00 rano oraz dni 

świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia następnego wykonywanych przez Szpital i przekazywanych 

w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazywaniu ta 

drogą wykonanych  opisów badań” -  nie otwierać przed datą 4 kwietnia 2018 r.”  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.30 w sekretariacie Szpitala Powiatowego 

 im. E. Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego ( pokój nr 1)  

do dnia 4 kwietnia 2018 r. 10.30 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w 

Mielcu , ul. Żeromskiego 22 w dniu 4 kwietnia 2018 o godz. 11.00 
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2. Modyfikacja Szczegółowych Warunków Zaproszenia do Złożenia oferty 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany w Szczegółowych warunkach zaproszenia do 

złożenia oferty 

1. Część  XIV  Szczegółowych warunków zaproszenia do złożenia oferty tj. Termin 

składania ofert otrzymuje brzmienie : do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godziny 10.30 

      Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Część XV Szczegółowych warunków zaproszenia do złożenia oferty otrzymuje 

brzemiennie: tj. Otwarcie ofert przez komisje nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 r.  

o godz. 11.00 w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w 

Mielcu 

 

3. Udzielający zamówienie dokonuje modyfikacji projektu umowy – załącznik do 

Szczegółowych warunków Zaproszenia do złożenia oferty. Zmodyfikowany projekt 

umowy zostaje umieszczony na stronie internetowej szpitala pod nazwą – 

zmodyfikowany projekt umowy. 

 

4. Udzielający zamówienie dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do projektu umowy, 

który zostaję umieszczony na stronie internetowej szpitala pod nazwą – 

zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy. 

 

 

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty. 

  

 

 

 


