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Kraków, dnia 23 marca 2016 r.
Dotyczy: DAO4-350-03/16

INFORMACJA O II ETAPIE KONKURSU OFERT
NA DOSTAWĘ WORKÓW FOLIOWYCH

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie informuje, iż w przedmiocie konkursu
ofert na dostawy warzyw i owoców, zakończył się I etap.
W związku z publikacją najkorzystniejszej pod względem ceny oferty (w postaci
załącznika nr 2 do Ogłoszenia z wartościami cenowymi 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, kończy się 25 marca 2016 r. o godzinie 12:00 (zamknięcie
licytacji).
Prawo udziału w II etapie konkursu przysługuje wyłącznie wykonawcom, którzy
złożyli niepodlegającą odrzuceniu lub wykluczeniu ofertę w I etapie konkursu.
Wykonawcy mają prawo zrezygnować z udziału w II etapie konkursu.
W II etapie konkursu wykonawcy ponownie składają oferty, przy czym oferty te nie
mogą być wyższe od opublikowanej najkorzystniejszej pod względem ceny
oferty z I etapu postępowania konkursowego.
Wykonawcy biorący udział w II etapie konkursu mają prawo złożyć tylko jedną
ofertę.
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Oferta w II etapie konkursu będzie zawierać załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o konkursie.
Oferty w II etapie konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty
elektronicznej (plik w formacie *zip lub *rar, zaopatrzony w hasło umożliwiające jego
otwarcie; hasło to wykonawca podaje z chwilą upływu terminu składania ofert w II
etapie konkursu), faxem, telefonicznie, osobiście lub formie papierowej
(analogicznie jak w I etapie konkursu, z zastrzeżeniem, iż koperta będzie opisana
jako „II etap konkursu”).
Licytację (II etap konkursu) uważa się za zakończoną z upływem terminu składania
ofert lub przed jego upływem, z chwilą uzyskania ofert od wszystkich wykonawców
uprawnionych do udziału w II etapie 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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