
 
OGŁOSZENIE O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA   

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA 

„„Dostawę mebli biurowch oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem” 

w ramach projektu 

„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych  

Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 
 
data zamieszczenia: 24.02.2015 r. 

 
 
 
W ogłoszeniu zostaje zmienione: 
było: 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA 

„„Dostawę mebli biurowch oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem” 

w ramach projektu 

„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych  

Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 

 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa oraz montaż mebli biurowych oraz rolet 
wewnętrznych zgodnie z załącznikami nr 5.1 – 5.2, 6.1 – 6.2, a w szczególności: 
Zadanie nr 1: meble biurowe opisane szczegółowo w załączniku nr 6.1 
Zadanie nr 2: rolety wewnętrzne opisane szczegółowo w załączniku nr 6.2 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
4) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 5.1 – 5.2; 
5) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.2.  
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 r. 
godzina 10:00, miejsce: ul. Wolności 182,  41-800 Zabrze  
 
 
jest: 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA 

„„Dostawę mebli biurowch, rolet wewnętrznych oraz ściany mobilnej wraz 

z montażem” 



w ramach projektu 

„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych  

Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 
 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa oraz montaż mebli biurowych, rolet 
wewnętrznych oraz ściany mobilnej zgodnie z załącznikami nr 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3, a w szczególności: 
Zadanie nr 1: meble biurowe opisane szczegółowo w załączniku nr 6.1 
Zadanie nr 2: rolety wewnętrzne opisane szczegółowo w załączniku nr 6.2 
Zadanie nr 3: ściana mobilna opisana szczegółowo w załączniku nr 6.3 
 

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
4) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 5.1 – 5.3; 
5) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.3.  
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 r. 
godzina 10:00, miejsce: ul. Wolności 182,  41-800 Zabrze  
 
Do ogłoszenia zostaje dodane: 
W pkt. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45421141-4 Instalowanie przegród ( ściana mobilna)  
 
W pkt. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zadanie nr 3: najniższa cena  

 
 

 


