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Odpowiedzi na pytania 

Powiadomienie o zmianach z dnia 25.05.2022r.  
 

dotyczącedostawy i montażu sprzętu dla Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Markecie  w Rzeszowie zamówienie powyżej 50 

tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu pt. 
„Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w 
Full Markecie”. Projekt jest współfinansowany z Euro pejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych. 
 
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 
Dostawa i montaż wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych oraz materacy 
przeciwodleżynowych. 
 
Pytanie 1:  
1. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy (25 szt.) o twardości 4.1 kPa, co jest 

parametrem lepszym od oczekiwanego?  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dopuści materace o twardości 4.1 kPa 

Pytanie 2: 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne niskie o długości całkowitej 225 cm, co 

nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne niskie o długości całkowitej 225 cm.  

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTAWARCIA OFERT  
 

BYŁO:  

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-
mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. 
W tytulewiadomościnależypodaćznaksprawy  

oraznumerzadanianaktóreWykonawcaskładaofertę.  



W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 

Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna 

obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Ofertę należy przesłać  w terminie do dnia  27.05.2022r. do godziny 10:00 

Termin otwarcia 27.05.2022r. do godziny 10:30 
 

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:  

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-
mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. 
W tytulewiadomościnależypodaćznaksprawy  

oraznumerzadanianaktóreWykonawcaskładaofertę.  

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 

Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna 

obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Ofertę należy przesłać  w terminie do dnia 30.05.2022r. do godziny 10:00 

Termin otwarcia 30.05.2022r. do godziny 10:30 

 
 


