OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ZMIANA
Nr sprawy : SPPR- ZP /4/ 2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
38- 400 Krosno, ul. Grodzka 45,
tel. (0*13) 43-202-22, fax (0*13 ) 43-230-82
e-mail : pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl
strona : www.999krosno.pl
1. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
2. Adres strony dla zamieszczenia SIWZ : www.999krosno.pl
3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa 4 zestawów sprzętu medycznego do leczenia nagłej niewydolności oddechowej na
doposażenie ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086 t.j.)
4. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych i wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków.
a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
b/sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c/zdolności technicznej lub zawodowej.
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ust. 1 pkt 12-23
e/ spełnią warunki określone szczegółowo w SIWZ
6. Informacja o wadium: nie wymaga
7. Kryterium oceny ofert: jak ujęto w SIWZ
8. Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 01 grudnia 2020 r. do godz. 09:00
w siedzibie Pogotowia w Krośnie ul. Grodzka 45 pok. 15.
Otwarcie ofert: 01 grudnia 2020 r. Godz. 9:30.
9. Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert
10. Informacja: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej , ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów , wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a/ mgr Janina Janusz – postępowanie przetargowe tel. 134366113 fax.0134323082
b/ inż.mgr Krzysztof Kosowski – opis przedmiotu zamówienia tel. 134366113

Dyrektor SPPR w Krośnie
lek. Med. Andrzej Jurczak

