
Nr sprawy: 03/US/DZI/2019 

 

Suwałki, 12/12/2019r.  

 

 

Zmiana ogłoszenia 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Przede wszystkim pacjent – 

poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim” nr LT-PL-3R-246, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 

Litwa-Polska na lata 2014-2020 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany  o ogłoszenia na usługę społeczną, z powodu omyłkowo 

wpisania dat tj :  

 

Jest:  

na stronie internetowej www.szpital.suwalki.pl      od 11/12/2019r. 

w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń.         od 11/12/2019r. 

 

Termin składania ofert   19/12/2019r. godz. 12.00 

Termin otwarcia ofert   19/12/2019r.  godz. 13.00 

 

 Powinno być :  

na stronie internetowej www.szpital.suwalki.pl      od 12/12/2019r. 

w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń.         od 12/12/2019r. 

 

Termin składania ofert   20/12/2019r. godz. 12.00 

Termin otwarcia ofert   20/12/2019r.  godz. 13.00 

 

 

https://szpital.suwalki.pl/pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-pt-przede-wszystkim-pacjent-poprawa-standardow-opieki-nad-pacjentem-na-pograniczu-polsko-litewskim-nr-lt-pl-3r-24/
https://szpital.suwalki.pl/pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-pt-przede-wszystkim-pacjent-poprawa-standardow-opieki-nad-pacjentem-na-pograniczu-polsko-litewskim-nr-lt-pl-3r-24/
https://szpital.suwalki.pl/pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-pt-przede-wszystkim-pacjent-poprawa-standardow-opieki-nad-pacjentem-na-pograniczu-polsko-litewskim-nr-lt-pl-3r-24/
https://szpital.suwalki.pl/pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-pt-przede-wszystkim-pacjent-poprawa-standardow-opieki-nad-pacjentem-na-pograniczu-polsko-litewskim-nr-lt-pl-3r-24/
http://www.szpital.suwalki.pl/
http://www.szpital.suwalki.pl/


Oraz w punkcie 12 ogłoszenia na usługę społeczną, 

Jest.  

1. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data i godzina  otrzymania oferty przez 

Zamawiającego – w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w pokoju nr 7, Sekretariat 

Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 

Suwałki,   do dnia 19/12/2019r. do godz. 12 : 00    

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 19/12/2019r. o godz. 13 : 00  w pokoju nr 12, 

Dział Zamówień i Inwestycji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w 

Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki. 

Powinno być :  

3. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data i godzina  otrzymania oferty przez 

Zamawiającego – w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w pokoju nr 7, Sekretariat 

Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 

Suwałki,   do dnia 20/12/2019r. do godz. 12 : 00    

 

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 20/12/2019r. o godz. 13 : 00  w pokoju nr 12, 

Dział Zamówień i Inwestycji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w 

Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki. 

 

 

       Z poważaniem:  

 

        Adam Szałanda  
DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  

w Suwałkach 


