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Elbląg, dnia 26.03.2014r 

 
 
Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

 

Znak sprawy ZO/IHE/1/2014 

 
Pismo znak: ZO/IHE/1/1/2014 

 

Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego  
w sprawie udzielenia zamówienia na realizację dostawy komputerów oraz oprogramowania systemu medycznego w ramach 
realizacji projektu pn „Informatyzacja Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”. Postępowanie prowadzone w 
trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w sprawie wyłaniania wykonawców usług, dostaw lub robót 
budowlanych do realizacji Projektów przez Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień 
Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013 z dnia 21.08.2012 
opublikowanych na stronie http://www.rpo.warmia.mazury.pl/ w dniu 29.10.2012 roku.  
 

 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO, ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg informuje, iż 

dokonuje modyfikacji przedmiotowego Zapytania Ofertowego w następującym zakresie: 
 

1) §IV ust. 2 pkt 2) ZO otrzymuje brzmienie: Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 25.04.2014 r. - 
nieprzekraczalny termin ostatecznego zakończenia wykonania zamówienia (dostawy, instalacji sprzętu, uruchomienie, 
szkolenie osób). 

2) W załączniku nr 3 do ZO - wzór umowy dla części 1 - §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Zakończenie realizacji przedmiotu 
zamówienia – do dnia 25.04.2014 r. - nieprzekraczalny termin ostatecznego zakończenia wykonania zamówienia (dostawy, 
instalacji sprzętu, uruchomienie, szkolenie osób). 

 
W związku z powyższą modyfikacją zamawiający przedłuża termin składania ofert określony w §VIII ust.1 Zapytania 
Ofertowego wyznaczając go na: 03.04 2014 r. godz. 13:00. (dotyczy obydwu części). 
 

Z uwagi na zmianę terminu składania ofert modyfikacji ulegają następujące zapisy Zapytania Ofertowego:  

1. §VI ust. 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie: Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO, ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg, Oferta w postępowaniu ZO/IHE/1/2014 na „dostawy 

komputerów oraz oprogramowania systemu medycznego w ramach realizacji projektu pn. „Informatyzacja Hospicjum 

Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”- część 1 i/lub 2 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 03.04.2014 r. 
2. §VIII ust.1 otrzymuje brzmienie: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Stowarzyszenia w 

terminie do dnia 03.04.2014 r. do godziny 13:00. 

 
Inne zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian. Zmiany w Zapytaniu Ofertowym są wiążące dla 

wszystkich wykonawców. 
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