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Górno:

OGŁOSZENI E O ZMI ANI E OGŁOSZENI A

OGŁOSZENI E DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

I NFORMACJE O ZMI ENI ANYM OGŁOSZENI U

Numer:  21182 - 2017

Data:  07/02/2017

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Krajowy

numer identyfikacyjny 29174700000, ul. ul. Rzeszowska  5, 36051   Górno, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. 17 772 88 95, e-mail dobosz@sanatorium-gorno.itl.pl, faks 17 772 89 68.

Adres strony internetowej (url): http://gorno.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA I I : ZMI ANY W OGŁOSZENI U

I I .1)  Tekst , który należy zmienić:

Miej sce, w  k tórym znaj du j e się zmieniany tekst :

Numer sekcj i:  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt :  Część nr: 1 Nazwa: artykuły spożywcze 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane

W ogłoszeniu j est :  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na zadanie składa się

dostawa następujących produktów: Aromat do ciasta, Biszkopty, Brzoskwinia w syropie, Bułka tarta , Chrzan
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tarty, Cukier kryształ, Cukier puder, Cukier waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada mleczna b/cukru, Czosnek

granul., Drożdże, Dżem, Dżem b/cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch łuszczony, Groszek

konserwowy, Grzyby suszone, Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza jaglana, Kasza

jęczmienna, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup łagodny, Kisiel, Kminek, Kompot

wiśniowy, Kompot z czarnej porzeczki, Koncentrat buraczany, Koncentrat pomidorowy, Koncentrat

pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony, Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza

konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść laurowy, Majeranek paczkowany, Majonez typu rzymski, Makaron,

Makrela w oleju 170g, Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka żytnia,

Miód naturalny, Miód pszczeli wieokwiatowy, Mleko skondensowane słodzone, Mleko w proszku min 2%

tłuszczu, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej uniwersalny, Oregano, Papryka konserwowa,

Papryka mielona paczkowana, Paprykarz, Pasztet z drobiu, Pieprz mielony, Płatki jęczmienne, Płatki

kukurydziane, Płatki owsiane, Proszek do pieczenia, Przyprawa do piernika, Przyprawa maga, Przyprawa

sypka, Rodzynki, Rosół z kur, Ryż, Sałatka wielowarzywna, Ser topiony, Ser żółty, Soda oczyszczona, Sos

grzybowy, Sos sałatkowy, Sól spożywcza, Syrop owocowy wysokosłodzony, Śledź marynowany w oleju, Śledź

w pomidorach 170g, Wafle b/cukru, Wafle tortowe, Woda mineralna gazowana, Ziele angielskie, Zioła

prowansalskie, Imbir, Gałka muszkatołowa, Zupa grzybowa, Żelatyna bez dodatków, Seler konserwowy,

Pieczarka konserwowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem żądanych ilości zawiera

formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ.

W ogłoszeniu pow inno być:  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na

zadanie składa się dostawa następujących produktów: Aromat do ciasta, Biszkopty, Brzoskwinia w syropie,

Bułka tarta , Chrzan tarty, Cukier kryształ, Cukier puder, Cukier waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada

mleczna b/cukru, Czosnek granul., Drożdże, Dżem, Dżem b/cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch

łuszczony, Groszek konserwowy, Grzyby suszone, Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza

jaglana, Kasza jęczmienna, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup łagodny, Kisiel,

Kminek, Kompot wiśniowy, Kompot z czarnej porzeczki, Koncentrat buraczany, Koncentrat pomidorowy,

Koncentrat pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony, Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza

konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść laurowy, Majeranek paczkowany, Majonez typu rzymski, Makaron,

Makrela w oleju 170g, Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka żytnia,

Miód naturalny, Miód pszczeli wielokwiatowy, Mleko skondensowane słodzone, Mleko w proszku min 26%

tłuszczu, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej uniwersalny, Oregano, Papryka konserwowa,

Papryka mielona paczkowana, Paprykarz, Pasztet z drobiu, Pieprz mielony, Płatki jęczmienne, Płatki

kukurydziane, Płatki owsiane, Proszek do pieczenia, Przyprawa do piernika, Przyprawa maga, Przyprawa
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sypka, Rodzynki, Rosół z kur, Ryż, Sałatka wielowarzywna, Ser topiony, Ser żółty, Soda oczyszczona, Sos

grzybowy, Sos sałatkowy, Sól spożywcza, Syrop owocowy wysokosłodzony, Śledź marynowany w oleju, Śledź

w pomidorach 170g, Wafle b/cukru, Wafle tortowe, Woda mineralna gazowana, Ziele angielskie, Zioła

prowansalskie, Imbir, Gałka muszkatołowa, Zupa grzybowa, Żelatyna bez dodatków, Seler konserwowy,

Pieczarka konserwowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem żądanych ilości zawiera

formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ.

Miej sce, w  k tórym znaj du j e się zmieniany tekst :

Numer sekcj i:  IV.

Punkt :  6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu j est :  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

15/02/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > Polski

W ogłoszeniu pow inno być:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 17/02/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na

pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
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