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nr postępowania:  NHR.2018.120.19                                                                                                     12.03.2018 r.  
 
 

DYREKTOR 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 

w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
 
 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  
z 2016 poz. 1638), oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581) 
 
 

Informuje o modyfikacji Ogłoszenia Konkursu Ofert oraz Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert  
do postępowania NHR.2018.120.19 

W Ogłoszeniu Konkursu Ofert dotyczących postępowania nr NHR.2018.120.19, wprowadza się następujące 
zmiany: 
„Oferty należy składać w biurze podawczym szpitala na formularzach ofertowych udostępnionych przez 
Udzielającego zamówienia do dnia 13.03.2018 r. do godz. 11:45 w zaklejonych kopertach, podpisanych 
imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu oferenta, oznaczonych napisem: 
 

Konkurs ofert nr NHR.2018.120.19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …….. ogłoszenia  
(należy wpisać nr zakresu, na który składana jest oferta) 

nie otwierać przed 13.03.2018 r. godz. 12:00. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, 
rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14.03.2018 r. do godz. 15:00.” 
 
W Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dotyczących postępowania nr NHR.2018.120.19, wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

„TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętej (zaklejonej) kopercie 

w dniach od 12.03.2018 r. do 13.03.2018 r. do godz. 11:45 
(wyłącznie w dni powszednie) w Biurze Podawczym Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.  

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: 

„ Konkurs ofert nr NHR.2018.120.19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …. ogłoszenia 
(należy wpisać nr zakresu, na który składana jest oferta) 

nie otwierać przed 13.03.2018 r. godz. 12:00 ” 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa 13.03.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie udzielającego 
zamówienia – w obecności przybyłych Oferentów. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.03.2018 r. do godz. 15:00.” 
 
 
 

 


