
Numer ogłoszenia: 237294 - 2011; data zamieszczenia : 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  227324 - 2011 data 02.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 032 2453338,

fax. 032 7707435.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

• W ogłoszeniu jest:  1. wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1; 2. Zaakceptowany Opis

przedmiotu zamówienia- Parametry techniczne- Załącznik nr 1.1; 3. ulotkę informacyjną

producenta w języku polskim- w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem, zawierającą informację o produkcie; 4. kserokopię dokumentów, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem, dopuszczających dany produkt do obrotu zgodnie z przepisami prawa

obecnie obowiązującymi na terenie RP, Certyfikat zgodności CE. 5. Pełnomocnictwo do

podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie

rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii

potwierdzonej notarialnie..

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o

spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1; 2. Zaakceptowany

Opis przedmiotu zamówienia- Parametry techniczne- Załącznik nr 1.1; 3. ulotkę informacyjną

producenta w języku polskim- w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem, zawierającą informację o produkcie; 4. kserokopię dokumentów, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem, dopuszczających dany produkt do obrotu zgodnie z przepisami prawa

obecnie obowiązującymi na terenie RP, Certyfikat zgodności CE (jeżeli dotyczy). 5.

Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w

dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w

formie kopii potwierdzonej notarialnie..

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.

• W ogłoszeniu jest:  12.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2..



• W ogłoszeniu powinno by ć: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2..


