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Warszawa, 2017-09-22 

WZP.270.120.2017 

2017-12964 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

pn. Świadczenie usługi wsparcia technicznego na środowisko backup’owe dla Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A., 
znak sprawy: WZP.270.120.2017. 

 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do 
treści zapytania, Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w pkt 11 z dnia 2017-09-25 i nadaje mu 
następujące brzmienie: 
 
Było: 
 
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.ryszka@csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-25, do godziny 12:00. 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

 przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 8 znaków, 

 przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut (od 12:00 do 12:30) po 

terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 

785 885 718. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany 

nr tel., o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie z wymogiem 

określonym w ppkt 3), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

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

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.ryszka@csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 
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w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-29, do godziny 12:00. 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

 przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 8 znaków, 

 przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut (od 12:00 do 12:30) po 

terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 

785 885 718. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany 

nr tel., o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie z wymogiem 

określonym w ppkt 3), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Paweł Masiarz 
Zastępca Dyrektora ds. 

Teleinformatycznych 

(podpis kierownika zamawiającego lub 
osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Wysmułek Dariusz 


