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Warszawa, 2017-08-08 

WZP.270.109.2017 

2017-10549 

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług 

medycznych polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych - wstępnych, 

okresowych i kontrolnych z  zakresu medycyny pracy oraz wydawanie orzeczeń lekarskich 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych”. 

 

Działając na podstawie pkt. 16 Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług 

medycznych polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych - wstępnych, okresowych 

i  kontrolnych z zakresu medycyny pracy oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych”, znak sprawy: WZP.270.109.2017, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści Zapytania ofertowego w następujący sposób: 

1. Zapytanie ofertowe – pkt 11: 

Dotychczasowy zapis: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail k.prazmowska @csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-08-09 do godziny 15:00. 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 8 znaków; 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy w ciągu 30 minut (od 14:00 do 

14:30) po terminie składania ofert wskazanym w ppkt. 2) na numer tel.: 

+48 785853640. 

Zastępuje się następującym: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

4) w postaci elektronicznej na adres e-mail k.prazmowska @csioz.gov.pl  

lub 

mailto:s.pisinska@csioz.gov.pl
mailto:s.pisinska@csioz.gov.pl


 

 
2 

5) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-08-09 do godziny 15:00. 

6) Wykonawca zobowiązany jest: 

c) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 8 znaków; 

d) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy w ciągu 30 minut (od 15:00 do 

15:30) po terminie składania ofert wskazanym w ppkt. 2) na numer tel.: 

+48 785853640. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 


