
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

                                                                                           Zielona Góra, dnia 19.05.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o zmianie treści Zaproszenia do składania ofert cenowych  

oraz zmianie terminu składania ofert cenowych 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych pn.: „Sukcesywne dostawy 

testów lateksowych do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów, krążków diagnostycznych, testów 

jakościowych i pomocniczych do wykrywania określonych cech drobnoustrojów oraz testów lateksowych do 

wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie testu.”  

Nr sprawy: TZ.282.6.2021 

 

Zamawiający Zawiadamia, że zmienia zapisy Zaproszenia do składania ofert cenowych w następujący sposób: 

 

1) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Zaproszenie do składania ofert cenowych, pkt 2: 

 

BYŁO: 

2. Termin realizacji  umowy w sprawie zamówienia – 36 miesiące od daty zawarcia umowy. 

JEST PO ZMIANACH: 

2. Termin realizacji  umowy w sprawie zamówienia – od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. 

 

2) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych – Formularz 

oferty cenowej, pkt 3: 

 

BYŁO: 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie: 36 miesiące od daty zawarcia umowy. 

JEST PO ZMIANACH: 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie: od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. 

 

Zamawiający w związku z dokonanymi zmianami treści Zaproszenia do składania ofert cenowych w miejsce 

dotychczasowego Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych wprowadził Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert cenowych po zmianach z dnia 19.05.2021 r. 

 

W związku z dokonanymi zmianami treści Zaproszenia do składania ofert cenowych, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert na dzień 25.05.2021 r. do godziny 10:00.    

                                                                                                                      

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie oferty: 

25.05.2021 r. w godzinach od 10:10 do 10:50. 

 

Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert cenowych, nawet 

tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

                    

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej po zmianach z dnia 19.05.2021 r.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 
 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.282.6.2021 

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

