
Otwock, dn. 13.02.2017r.  
 

 

                                                                                                                Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów leczniczych, 

środków biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW              

w Otwocku. 

 

 

Pytanie 1 

 

W związku z okresem urlopowym i dużą ilością postępowań przetargowych zwracamy się                        

z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert. 

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 20 lutego 2017 r. na godzinę 12.00. 

 

Modyfikacja zapytania ofertowego polega na: 

Jest:  

14.  Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć                   

do dnia 15 luty 2017 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

zamawiającego z napisem na kopercie „Dostawa produktów leczniczych, środków 

biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku Część 

……………”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów 

wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy). 



 

 

Zmienia się na : 

 

14.  Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć                   

do dnia 20 luty 2017 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

zamawiającego z napisem na kopercie „Dostawa produktów leczniczych, środków 

biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku Część 

……………”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów 

wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy). 

 

 

 

                                                                                                     Zatwierdzam  

                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                     SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW 

                                                                                                        w Otwocku 

                                                                                               /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


