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Wdrożenie §ystemu obślutimedycznej Wraż z opieką serwisową We Wrocławskim

centrum zdrowia sp zoz

l.

zamawiający
Wrocławskie centrum zdrowia sPzoz
N lP: 894-24-60-800 REGoN: 000313331

ll.

u|.

Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław

opis prżedmiotu zamóWienia

cPV:

1.

DostaWa

2.

opjeka serwisowa systemu obsłu8imedycznej zgodnie
cenowego - oPZ

i

Wdrożenie systemu obstugi medycznej zgodnie załącznikiem nr 1 do zapytania

cenoweBo-oPZ
z

lll. Termin wykonania żamóWienia.
Termin Wykonania przedmiotu zamóWienia: do 3L.72.2oL7

załącznikiem nr 1do żapytania

r. do

B.72.oo

opis spośobu przy8otowania ofeńy
oferta powinnaI
- posiadać datę sporządzenia,
- zaWierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP,
- żawierać poprawnie Wypełniony formularz cenowy,

osobę kontaktową z da nymi teleadresowymi,
- zaakceptowane podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta WzoróW umóW,
zamieszczonych W oPZ.
-

V,
1.

Miejsce orażtermin sk|adania ofert

ofeńa powinna być przesłana za pośrednictwem: pocżty elektronicżnej

infor(asDzoz.Wroc.Dl

,\

,

na adres:

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adresI

ul. PoŃóżnicza 26/28 53-208 Wrocław do dnia 13-11-2017r. do B. 11:00 z dopiskiem: ,,Dostawa
Wdlożenie systemu obslugi medycznej Wlaz z opieką serwisową We Wrocławskim centrum

i

zdrowia sp zoz"
2. ocena ofert zostanie dokonana do dnia 14-11-2017r, do 8. 12i00, a Wyniki iWybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony do 14-11-2017r. do g. 13|00 W siedzibie zamawiające8o,
Wszyscy oferenci otrżymają jnformację W postaci elektronicznej o rozstrzy8nięciu postępowania.

WWW.spzoz.Wroc.pl

7,/r'-

ll. Podńżnicza 26l2a,

b-cławs kie centru m zd rowia

Samodzielny PUb]iczny zakład opieki zdrowoinej

53-208 Wrocław
le|. 71363 12 23

REGoN 000313331
NlP 894_24_60-800

3. ofeńy złożonepo terminie nie będą rozpatryWane,

4, oferent moźe przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub Wycofać swo.ją ofertę,
5. W toku badania i oceny

ofeń zamawiający może żądaćod oferentóW Wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert,

Vl.

lnformacje doty.zące Wybolu najkorzystniej§zei oferty
o Wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentóW za pośrednictwem
poczty elektronicznej

V|l. Termin piatności
Termin płatnoŚcjza zakup iWdrożenie systemu: 14 dniod daty realizacji zamóWienia.
Termin ptatności ża obsłu8ę serwisową: ztodnie

z zapisami

umowy

Termin płatnościzaśWiadczenie usług rozwojowych: ztodnie

Vlll. Dodatkow€

z zapjsami

umowy

informa.je

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz strzałkowski, Marek Dziarski pod numerem telefonu
7 L 39 17 7 62 olaz adlesem ema il: !!]|9!ą9pZ9Z.,WI9!p!
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