
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 290388-2014 z dnia 2014-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek

schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych

przy budynku Pawilonu I...

Termin składania ofert: 2014-09-16

Numer ogłoszenia: 295226 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 290388 - 2014 data 01.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj.

śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XII.

W ogłoszeniu jest: Nazwa i adres Wykonawcy: Oznaczenie sprawy: DZp/DGt/13/2014 OFERTA NA: Polepszenie

funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz budową

zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I - Oddział Dzienny terapii

uzależnienia od alkoholu (ETAP I). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik NIE OTWIERAĆ przed 16.09.2014r. godz. 10:00

3. Termin składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2014r. do godz. 09:30 w siedzibie

Zamawiającego, w dziale zamówień publicznych, pokój nr 22 . Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego drogą

pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone

po terminie składania ofert. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy

kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany

dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej,

oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2014 r. o godz.

10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24..

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa i adres Wykonawcy: Oznaczenie sprawy: DZp/DGt/13/2014 OFERTA NA:

Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz
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budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I - Oddział Dzienny terapii

uzależnienia od alkoholu (ETAP I). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik NIE OTWIERAĆ przed 19.09.2014r. godz. 10:00

3. Termin składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2014r. do godz. 09:30 w siedzibie

Zamawiającego, w dziale zamówień publicznych, pokój nr 22 . Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego drogą

pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone

po terminie składania ofert. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy

kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany

dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej,

oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2014 r. o godz.

10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24..
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