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Ogłoszenie nr 356739 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 352331-2016
Data: 25/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Krajowy numer identyfikacyjny 47161012700000, ul. ul. Rzgowska 281, 93338

Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, e-mail

zamowienia@iczmp.edu.pl, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej (url): www.iczmp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/12/2016, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/12/2016, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 3
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Łączniki wysokoprzepływowe o dł. 90cm do strzykawki automatycznej QFT firmy
MEDRAD. Łączniki muszą być kompatybilne ze strzykawką QFT firmy Medrad. Łączniki muszą być elastyczne - 800 szt.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Łączniki wysokoprzepływowe o dł. 90cm do strzykawki automatycznej
QFT firmy MEDRAD. Łączniki muszą być kompatybilne ze strzykawką QFT PROVIS V firmy Medrad. Łączniki muszą być elastyczne - 800 szt.
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