
 

 

Rzeszów, 23.05.2022r.  

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

Fryderyka Szopena 1 

35-055 Rzeszów 

tel. 17 865 20 94 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/ 

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 

 

Odpowiedzi na pytania 

Powiadomienie o zmianach 

 

dotyczące dostawy 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 Europejskiego 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. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIAN OPISU W ZADANIU 2 W SPOSÓB 

NASTĘPUJĄCY:  
 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 
Dostawa i montaż wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych oraz materacy 

przeciwodleżynowych. 

 

BYŁO: 

Łóżko rehabilitacyjne standard (8 sztuk) 

 – Parametry techniczne: 

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - 

epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.  

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm)  

- Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl


2 szt. wieszaków do kroplówek 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami,  

Wysokość barierki min. 37 cm od powierzchni leża 

Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki)  

Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez 

użycia narzędzi na tzw. „CLICK” 

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 75 mm, (+/- 50 mm) 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

 kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 

 kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

- pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) 

Pilot bezprzewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady 

poszczególnych funkcji łączący się z łóżkiem przez bluetooth. 

Możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS). Możliwe również 

blokowania funkcji z poziomu aplikacji. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 24V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z 

indywidualną blokadą jazdy i obrotu 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 



Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze 

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:  

Łóżko rehabilitacyjne standard (8 sztuk) 

 – Parametry techniczne: 

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - 

epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) 

- Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

1 szt. wieszaków do kroplówek 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami, 

Wysokość barierki min. 38 cm od powierzchni leża 

Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki) 

Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez 

użycia narzędzi na tzw. „CLICK” 

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 400 - 800 mm, (+/- 50 mm) 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

- kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 

- kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

- pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) 

Ręczna regulacja oparcia podudzia (Rastomat).  

Pilot bezprzewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady 

poszczególnych funkcji łączący się z łóżkiem przez bluetooth. 

Możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS). Możliwe również 

blokowania funkcji z poziomu aplikacji. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 24V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z 

indywidualną blokadą jazdy i obrotu 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg 



Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 

Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze 

BYŁO: 

Łóżko rehabilitacyjne niskie (8 sztuk) 

 – Parametry techniczne 

Konstrukcja pokryta lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.  

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm)  

- Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. 

2 szt. wieszaków do kroplówek 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami,  

Wysokość barierki min. 37 cm od powierzchni leża 

Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki)  

Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez 

użycia narzędzi na tzw. „CLICK” 

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 250-650 mm (+/-50 mm) 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

 kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 



 kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

- pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) 

Pilot przewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 240V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z 

indywidualną blokadą jazdy i obrotu 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:  

Łóżko rehabilitacyjne niskie (8 sztuk) 

 – Parametry techniczne: 

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - 

epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) 

- Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami, 

Wysokość barierki min. 38 cm od powierzchni leża 

Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki) 

Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez 

użycia narzędzi na tzw. „CLICK” 

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione drewniane lamelami. 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 



Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 230 - 630 mm, (+/- 50 mm) 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

- kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 

- kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

- pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) 

Ręczna regulacja oparcia podudzia (Rastomat).  

Pilot przewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady 

poszczególnych pozycji. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 230V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z 

indywidualną blokadą jazdy i obrotu 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 175 kg 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

- 1 szt. wieszaków do kroplówek 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 

Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze 

BYŁO: 

Łóżko rehabilitacyjne szerokie (3 sztuki)  

– Parametry techniczne 

Konstrukcja pokryta lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.  

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm)  

- Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 1000 mm (+/- 10 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. 

2 szt. wieszaków do kroplówek 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami,  

Wysokość barierki min. 37 cm od powierzchni leża 



Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki)  

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie co najmniej od: 300-700 mm (+/-50mm) 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

 kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 

 kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) 

Pilot przewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 24V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 50 mm (+/- 20 mm) z 

blokadą centralną 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 200 kg 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 

Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze 

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:  

Łóżko rehabilitacyjne szerokie (3 sztuki)  

– Parametry techniczne 

Konstrukcja pokryta lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.  

Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność 

leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach lub siłownikach 

wbudowanych w szczyty łóżka). 

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm)  



- Szerokość całkowita: 1100 mm, (+/- 30 mm) 

Leże łóżka o wymiarach 2000 x 1000 mm (+/- 10 mm) 

Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze łóżka. 

Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach. 

Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z 

drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami,  

Wysokość barierki min. 40 cm od powierzchni leża 

Drewniana maskownica elementów metalowych ramy leża umieszczona za barierkami. 

Maskownica na całej długości leża. 

Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed 

niepożądanym opuszczeniem barierki)  

Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne 

Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. 

Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu 

się pacjenta kierunku szczytu nóg 

Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 

uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej 

stronie łóżka 

Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie co najmniej od: 230-820 mm (+/-50mm) 

Funkcja 3 stopniowej regulacji wysokości leża. Automatycznie zatrzymuje leże w najniższym 

położeniu, na wysokości 40 cm (+/-2 cm) oraz w położeniu najwyższym. 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) 

kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) 

pozycja anty-Trendelenburga: 18, (+/-3°) 

Pilot przewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu. 

Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania 

Elektryczne zasilanie: 24V 

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 50 mm (+/- 20 mm) z 

blokadą centralną. 

Leże jednoczęściowe, nieskładane.  

Prześwit między podłożem a podstawą min. 15 cm 

Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka 

Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 220 kg 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- wysięgnik z uchwytem do ręki 

- 1 szt. wieszaków do kroplówek 

Dodatkowo lóżka muszą posiadać  Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat 

Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze 

Gwarancja: 24 miesiące.  



BYŁO: 

Materac przeciwodleżynowy (25 sztuk) 

 – Parametry techniczne  

 Materac o właściwościach przeciwodleżynowych 

 Pokrowiec zmywalny 

 Paroprzepuszczalny pokrowiec 

 Wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej 

podzielony na 3 strefy.  

 Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie 

ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność.  

 Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. 

 Gęstość pianek: 

 Min. 25kg/m3 – warstwa górna 

 Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna 

 Wymiary (22 sztuki): 

 - 2000 mm długość 

 - 880 mm szerokość 

 - 120 mm (+/- 30 mm) 

 Wymiary (3 sztuki): 

 - 2000 mm długość 

 - 1000 mm szerokość 

 - 150 mm (+/- 30 mm) 

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:  

Materac przeciwodleżynowy (25 sztuk) 

 – Parametry techniczne  

Materac przeznaczony dla szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach 

dopasowanych do leża łóżka.  

Materac wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m
3
 i 

twardości 2.1 kPa (+/-10%).  

Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w  

zamek w kształcie litery „C” z możliwością prania w temp do 95
0
C, oraz suszenia w temp. do 

100
0
.  

Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek 

Wymiary (22 sztuki): 

- 2000 mm długość 

- 880 mm szerokość 

- 120 mm (+/- 30 mm) 

Wymiary (3 sztuki): 

- 2000 mm długość 

- 1000 mm szerokość 

- 120 mm (+/- 30 mm) 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 

Pytanie 1: 

Zadanie nr 1 poz. 1 - lampa Bioptron - czy Zamawiający wymaga wraz z lampą statywu? 

Statyw jest dodatkową płatną opcją.  

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wymaga wraz z lampa statywu. Statyw wchodzi w skład zakupu lampy. 

Pytanie 2:  

Zadanie nr 7 - czy Zamawiający dopuści ramę podjazdową 150 cm z maksymalnym 

obciążeniem do 300 kg? 

Odpowiedź 2:  

Zamawiającydopuścirampę podjazdowa z maksymalnym obciążeniem do 300 kg. 

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA 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 

tytulewiadomościnależypodaćznaksprawyoraznumerzadanianaktóreWykonawcaskłada

ofertę.  

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  26.05.2022r. do godziny 10:00 

Termin otwarcia 26.05.2022r. 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 

mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl


Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. 

W 

tytulewiadomościnależypodaćznaksprawyoraznumerzadanianaktóreWykonawcaskłada

ofertę.  

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 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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