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Ogłoszenie w ramach Projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup ambulansów wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją działań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” 

 

Poznań 29.12.2020 r.  

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do każdej 

części zamówienia.  

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę ambulansów wraz  

ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej  

w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

Znak sprawy: NT/Nr 04/ZP/20/COVID19 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Rycerska 10 

60-346 Poznań 

NIP 779-20-09-143 

REGON 639686132 

Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku 

 

DANE KONTAKTOWE: 

 

tel. 061 8648 812 tel./fax (61) 866 37 35 

tel. 061 8648 881 (dział zamówień publicznych) 

e-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl, sekretariat@ratownictwo.med.pl  

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

 

Robert Judek tel. 061 8648 881 (dział zamówień publicznych) 

e-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl 

 

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest poinformowanie o zamiarze zawarcia umowy na 

zakup i dostawę ambulansów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym 

w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  
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1. Dostawa 3 sztuk ambulansów sanitarnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 

medycznym według wymagań Zamawiającego zawartych w: 

 

a) Część nr 1 – załącznik nr 1.1 (Ambulans drogowy) 

b) Część nr 2 – załącznik nr 1.2 (Nosze główne + transporter noszy) 

c) Część nr 3 – załącznik nr 1.3 (Ssak elektryczny) 

d) Część nr 4 – załącznik nr 1.4 (Defibrylator) 

e) Część nr 5 – załącznik nr 1.5 (Respirator transportowy) 

f) Część nr 6 – załącznik nr 1.6 (Pompa strzykawkowa) 

 

2. Ofertę należy złożyć według wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 2); 

 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

 

4. Ofertę należy złożyć na adres: 

mailto:robert.judek@ratownictwo.med.pl.judek@ratownictwo.med.pl  

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru Wykonawcy niezwłocznie 

po otrzymaniu pierwszych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 

w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 
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