
Świętochłowice, 07.12.2017 r.

MODYFIKACJA

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.  z dnia 23.11.2017 r. po modyfikacji

Zmian dokonano w następujących zapisach:

1. Rozdział XII ust.5 regulaminu konkursu ofert. otrzymuje brzmienie: 

„5.Cena musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie do drugiego miejsca po przecinku wg tabeli:
L. p. Zakres Cena

1. 1 godzina udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i

świątecznej  opieki  zdrowotnej  pomiędzy  godziną  18.00  a  8.00  dnia

następnego od poniedziałku do piątku
…..................................................

słownie(….....................................)

2. 1 godzina udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i

świątecznej opieki zdrowotnej pomiędzy godziną 8.00 a 8.00 dnia następnego

w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
…....................................................

słownie(….....................................)

„

2. Załącznik nr 1, ust. 2  do Regulaminu konkursu ofert - „ formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie

„2. Proponowana kwota należności:

L. p. Zakres Cena

1. 1 godzina udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i

świątecznej  opieki  zdrowotnej  pomiędzy  godziną  18.00  a  8.00  dnia

następnego od poniedziałku do piątku
…..................................................

słownie(…...................................)

2. 1 godzina udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i

świątecznej opieki zdrowotnej pomiędzy godziną 8.00 a 8.00 dnia następnego

w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
…..............................

słownie(…..................................)

„
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3. Regulamin konkursu ofert załącznik nr 7 „wzór umowy” §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony zgodnie ustalają, iż przyjmują następujący sposób kalkulacji należności, tj. przyjmujący zamówienie
będzie otrzymywał kwotę ….............. zł (słownie: …..............złote …….. groszy) za każdą godzinę realizacji
zamówienia od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 dnia następnego.”
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