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Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

Jest: 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 11.12.2018 roku do godz. 10:30 w sekretariacie Dyrektora, pok. 112  

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 11.12.2018 roku o godz. 11:00 w pok. nr 104 (zamówienia 

publiczne). 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie całego zamówienia z podziałem na pakiety.                                                                                                                                          

4. W trakcie otwierania ofert zamawiający poda nazwę firmy wraz z adresem i ceną oferty.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ratownictwo.med.pl 

informacje w zakresie: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, termin wykonania i warunków płatności   

 

Powinno być: 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 13.12.2018 roku do godz. 10:30 w sekretariacie Dyrektora, pok. 112  

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 13.12.2018 roku o godz. 11:00 w pok. nr 104 (zamówienia 

publiczne). 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie całego zamówienia z podziałem na pakiety.                                                                                                                                          

4. W trakcie otwierania ofert zamawiający poda nazwę firmy wraz z adresem i ceną oferty.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ratownictwo.med.pl 

informacje w zakresie: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, termin wykonania i warunków płatności   
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