
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. 
Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

 

Nr referencyjny: TZ.372.44.2020                              

Zielona Góra   09.12.2020 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA 

 

  

Zamawiający niniejszym informuje, że w Zawiadomieniach o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  

z dnia 30.10.2020 r., 16.11.2020 r., 02.12.2020 r. oraz 07.12.2020 r. opublikowanych na stronie BIP 

Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.44.2020 – 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne 

w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” Zamawiający wykreśla następujące słowa: „w związku 

z koniecznością udzielenia wyjaśnień na pytania  złożone przez Wykonawców” 

 

BYŁO: 

„Zamawiający niniejszym informuje, że w związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na pytania  złożone przez 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.44.2020 – prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego jest „Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach 

zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o. o.”  zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:” 

 

POWINNO BYĆ: 

„Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: 

TZ.372.44.2020 – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest „Zakup pierwszego wyposażenia – 

narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu 

Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”  zmianie ulega termin składania 

i otwarcia ofert w następujący sposób:” 

 

 

           

 

          ZAMAWIAJĄCY: 

        

          PREZES ZARZĄDU 

          Marek Działoszyński 

          (podpis na oryginale)  

        

          

 

 

 

 

 

 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.44.2020      


