Kraków, dnia 9 lipca 2018 r.
Dotyczy: DAO4-350-09/18

INFORMACJA O II ETAPIE KONKURSU OFERT
NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ
Z ZAKRESU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, GERIATRII I GERONTOLOGII,
PRZEZNACZONEJ DLA LEKARZY

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie informuje, iż w przedmiocie konkursu
ofert na organizację konferencji naukowo – szkoleniowej z zakresu opieki
długoterminowej, geriatrii i gerontologii, przeznaczonej dla lekarzy, zakończył
się I etap.
W związku z publikacją najkorzystniejszej pod względem ceny oferty (w postaci
załącznika nr 1 do Ogłoszenia z wartością cenową brutto, bez podania nazwy
Wykonawcy) z otrzymanych w I etapie konkursu ofert na stronie internetowej
Zakładu, niniejszym zapraszamy Wykonawców, którzy złożyli oferty w I etapie
konkursu, do udziału w II etapie postępowania konkursowego.
II etap konkursu zakończy się 11 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 (zamknięcie
licytacji).
Prawo udziału w II etapie konkursu przysługuje wyłącznie Wykonawcom,
którzy złożyli niepodlegającą odrzuceniu ofertę w I etapie konkursu. Wykonawcy
mają prawo zrezygnować z udziału w II etapie konkursu, wówczas wiążąca
pozostają ich oferta złożona w I etapie konkursu.
W II etapie konkursu Wykonawcy ponownie składają oferty, przy czym oferty te
nie mogą być wyższe od ceny wywoławczej.
Wykonawcy biorący udział w II etapie konkursu mają prawo złożyć tylko jedną
ofertę.
BENEFICJENT:
Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Biuro ds. Ochrony Zdrowia
31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego 16
tel. +48 12 616 94 96; fax +48 12 616 94 86
e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

REALIZATOR:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel. +48 12 658 43 24; fax +48 12 658 43 76
e-mail: zol@zol.krakow.pl

Oferta w II etapie konkursu składana będzie na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1.
Oferty w II etapie konkursu mogą być składane pocztą elektroniczną, faxem
lub na piśmie (w tym ostatnim przypadku analogicznie jak w I etapie konkursu,
z zastrzeżeniem, iż koperta będzie opisana jako „II etap konkursu”).
W przypadku złożenia w II etapie konkursu dwóch identycznych ofert,
pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli te oferty urządza się dogrywkę według
zasad obowiązujących w II etapie konkursu.
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