
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6855-2016 z dnia 2016-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzebnica

1. Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. 2. Okres

kredytowania: 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 3. Uruchomienie kredytu/ pożyczki: w terminie do

pięciu...

Termin składania ofert: 2016-01-27

Numer ogłoszenia: 17944 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6855 - 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, fax. 71

3121498.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie kredytu lub

pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. 2. Okres kredytowania: 12

miesięcy od dnia uruchomienia kredytu_pożyczki. 3. Uruchomienie kredytu_pożyczki: w terminie do pięciu dni

roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 4. Spłata kredytu/pożyczki nastąpi jednorazowo po

upływie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 5. Zabezpieczenie kredytu/pożyczki stanowić będzie

cesja z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia..

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie

kredytu lub pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. 2. Okres kredytowania:

12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 3. Uruchomienie kredytu_pożyczki: w terminie do pięciu dni

roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Zamawiający złoży dyspozycję faksem lub mailem

po podpisaniu umowy kredytu/pożyczki, umowy cesji z kontraktu z NFZ a także po ustanowieniu zabezpieczenia w

postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 4. Spłata kredytu_pożyczki nastąpi jednorazowo po upływie

12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu_pożyczki 5. Zabezpieczenie kredytu_pożyczki stanowić będą: cesja z

kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz weksel in blanco wraz z

deklaracją wekslową..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie

Dyrektora. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 - 15.00.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

2016-01-26 15:56



W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w

Sekretariacie Dyrektora. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 - 15.00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.6).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 66.00.00.00-0.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

2016-01-26 15:56


