Zielona Góra, dnia 02.12.2020 r.
ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Zaproszenia do składania ofert cenowych
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych pn.: „Wynajem pokoi
w obiekcie noclegowym dla pacjentów korzystających z leczenia szpitalnego w ramach pakietu onkologicznego”.
Nr sprawy: TZ.221.21.2020
Zamawiający zawiadamia,
w następujący sposób:

że

zmienia

zapisy

Zaproszenia

do

składania

ofert

cenowych

1. Miejsce w którym zmieniana jest treść: w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych
pn. „Formularz oferty cenowej”:
a) do pkt 1 dodaje się ppkt 1.1 oraz 1.2. o następującej treści:
„1.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………
1.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi (jeżeli dotyczy): …………………………………. ”
b) dodaje się pkt 6 o następującej treści:
„6.Oświadczam(y), że niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(jeżeli dotyczy):
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest
znany)

1.
2.

2. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający w miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 do zaproszenia do
składania ofert cenowych, wprowadził Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych po zmianach,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.12.2020 r. do godziny 10:00.
W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie
oferty: 08.12.2020 r. w godzinach od 10:10 do 10:50.
ZAMAWIAJĄCY:
Prezes Zarządu
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych po zmianach.
Otrzymują:
www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.221.21.2020
________________________________________________________________________________________________________

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.

