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Ogłoszenie

Numer

2022-43872-128452

Id

128452

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.10.01.01-16-0007/20 - Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów 
złośliwych poprzez przebudowę pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na Pr

Tytuł

Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia pracowni endoskopowej 
- meble

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zmiany do umowy
1.�Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z 
zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2.�Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w 
zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:
1)�wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem;
2)�podpisanie aneksu do umowy.
3.�W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
1)�danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2)�danych teleadresowych;
3)�danych rejestrowych;
4)�cen jednostkowych asortymentu objętego przedmiotem umowy, które są cenami urzędowymi i będą 
rozliczane po cenach nie wyższych niż ceny urzędowe obowiązujące w dniu wystawienia faktury VAT 
(Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia cen nie wyższych niż ceny urzędowe na asortyment 
dotychczas nie objęte cenami urzędowymi, od dnia ich obowiązywania zgodnie z wydawanymi aktami 
prawnymi w tym zakresie, a także jest zobowiązany do poinformować Zamawiającego o zmianach cen 
urzędowych w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty opublikowania stosownego aktu prawnego);
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5)�cen jednostkowych asortymentu objętego przedmiotem umowy, jeżeli będzie to spowodowane 
okresowymi promocjami i upustami wprowadzonymi przez Wykonawcę standardowo w działalności 
operacyjnej dla wszystkich bądź niektórych kontrahentów (ceny niższe niż określone w niniejszej umowie).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-29
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Formularz cenowy cz.1
4. Formularz cenowy cz.2
5. Formularz cenowy cz.3
6. Formularz cenowy cz.4
7. Formularz cenowy cz.5
8. Formularz cenowy cz.6
9. Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-29

Data ostatniej zmiany

2022-09-29

Termin składania ofert

2022-10-11 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Oleśnicka 4
46-100 Namysłów
NIP: 7521428193

Osoby do kontaktu

Lucyna Długosz
tel.: 77 40 40 256
e-mail: zamowienia@zoznamyslow.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Komplet mebli do dyżurki

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części. 

Część 1: Komplet mebli do dyżurki. Opis części 1:
Biurko z kontenerem-szt 2.
1)Stelaż biurka wykonany jest ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, 
wyposażony jest w stopki poziomujące. Biurko dł 1400-1500mm x głębokość 700-800mm;wysokość 
720-740mm Kontenerek w całości wykonany z metalu na frontach szuflad znajdują się wpuszczane 
metalowe uchwyty. Szuflady o bezpiecznych krawędziach mocowane na stabilnych prowadnicach 
teleskopowych z mechanizmem zabezpieczającym przed wysuwaniem kilku szuflad jednocześnie 
,zamykane zamkiem centralnym. 
Szuflady kontenerka zamykane są zamkiem kluczowym Kontenerek: wysokość 600mm szer.400mm, 
gł.600mm.
2)Krzesło do dyżurki na solidnej metalowej konstrukcji metalowa rama chromowana na czterech 
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nogach siedziska wykonane z mocnego polipropylenu odpornego na UV z materiału zmywalnego-
  odpornego na środki dezynfekcyjne- szt 1.

3)Fotel obrotowy posiada funkcję TILT czyli kołyskowy mechanizm łączący siedzisko z podnośnikiem 
i podstawą, dzięki temu możliwe jest ustawienie wysokości fotela swobodne bujanie się oraz blokada 
w pozycji pracy. Obrotowe siedzisko wykonane z tkaniny membranowej, zmywalnej odpornej na 
dezynfekcję   Kółka do powierzchni miękkich, podstawa metalowa w kolorze chromu -�1 szt. ����

    
 
Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Namysłów

Miejscowość

Namysłów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
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ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP, 
2)�Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według  wzoru:                
An  = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.

Część: 2

Tytuł części 2

Krzesła – fotele do poczekalni wykonane z materiałów zmyw.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części. 

Część 2-Krzesła – fotele do poczekalni wykonane z materiałów zmywalnych-7 szt.
 Krzesła do poczekalni na solidnej metalowej konstrukcji, wykonane  z kształtowników 
chromowanych  i owalnych, siedzisko i oparcie wykonane z mocnego polipropylenu odpornego na 
UV i środki dezynfekcyjne, kolor do wyboru przez Zamawiającego ,krzesło wyposażone w stopki 
niebrudzące powierzchni 
Opcjonalnie siedziska mogą być łączone w zestawie w postaci ławki 3 krzesła i 4 krzesła

Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Namysłów

Miejscowość

Namysłów
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Opis wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według wzoru:
An = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.

Część: 3

Tytuł części 3

Szafki medyczne stojące na nóżkach ,szafki medyczne wiszące 
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części.

Część 3: Szafki medyczne stojące na nóżkach ,szafki medyczne wiszące do pracowni badań 
endoskopowych . Opis części 3:
Pokój badań -szafki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 18mm,wąskie 
krawędzie okleinowane obrzeżem ABS grubości 1 mm w kolorze płyty ,korpus szafki dolnej osadzony 
na nóżkach z możliwością poziomowania, z blatem  roboczym o gr. 38mm z zaobleniem (kolor do 
ustalenia) 
1 szafka pod umywalkę ,60cm,  umywalka z otworem ,bateria, stojąca  jednouchwytowa  ,syfon i 
montaż 
1 szafka pod zlewozmywak 60cm, zlewozmywak jednokomorowy z otworem  ze stali ,bateria stojąca 
jednouchwytowa z syfonem i montaż
2 szafki stojące z dwoma półkami zamykane 60 cm 
1 szafka stojąca z szufladami 50cm (3 szuflady płytkie, 1 głęboka) ,
 Szafki wiszące z półką, zamykane-3 szt. - 80cm szafka wisząca 1 szt. 50 cm. 
Pokój obserwacyjny - szafki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 
18mm,wąskie krawędzie okleinowane obrzeżem ABS grubości 1 mm w kolorze płyty korpus szafki 
dolnej osadzony na nóżkach z możliwością poziomowania, z blatem  roboczym o gr. 38mm z 
zaobleniem (kolor do ustalenia) 
1 szafka pod umywalkę ,60cm, umywalka z otworem  ,bateria stojąca jednouchwytowa  ,syfon i 
montaż 
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1 szafka pod zlewozmywak ,60cm zlewozmywak jednokomorowy z otworem,  ze stali , bateria stojąca 
jednouchwytowa , syfon i montaż
1 szafka stojąca z 3 szufladami 60cm
3 szafki wiszące z półką, zamykane  ,szer.  60cm 

Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Namysłów

Miejscowość

Namysłów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

Opis wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według wzoru:
An = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.

Część: 4

Tytuł części 4

Taborety medyczne na kółkach.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4



Wygenerowano: 2022-09-29 12:25 Strona 11 / 18

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia pracowni endoskopowej - meble

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części.

Część 4:  Taboret medyczny na kołkach -2 szt.  Opis części 4:
Taboret medyczny na kółkach na podstawie aluminiowej z regulacją wysokości oraz oparciem i 
obręczą pod stopy; siedzisko regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej z dźwignią pod 
siedziskiem ;siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne, kolor do 
wyboru przez Zamawiającego

Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat Gmina
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namysłowski Namysłów

Miejscowość

Namysłów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Opis wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według wzoru:
An = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.
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Część: 5

Tytuł części 5

Wyposażenie zmywalni.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części.

Część 5. Wyposażenie zmywalni Opis części 5:
1)Zmywalnia-1 kpl:
Zabudowa medyczna ze zlewem i z blatem roboczym- ze stali kwasoodpornej zlew do mycia 
endoskopów  o wymiarach 800mmx400mm,głębokość 200mm z baterią stojącą jednouchwytową i 
z pistoletem do mycia selecta, blat roboczy szer.800mmx600mm -umywalka o wymiarach wytłoczki 
400x400 głębokości 200mm z baterią umywalkową .
Na dole półka wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Całość w jednym blacie o szerokości 2400mm.
Blat podparty stelażem z profili zamkniętych. Blat z zagięciami do góry z trzech stron, strona od frontu 
zagięta do dołu.  
2)Regał ze stali kwasoodpornej pięciopółkowy 120cmx60cmx180cm
 podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie- 1 szt. 
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Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Namysłów

Miejscowość

Namysłów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Opis wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
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z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według wzoru:
An = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.

Część: 6

Tytuł części 6

Szafa do przechowywania endoskopów.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble
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Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia pracowni 
endoskopowej / szafa do przechowywania sprzętu, krzesła, fotele, szafki medyczne, taborety, 
wyposażenie zmywalni, meble do dyżurki/ według specyfikacji załączonej do zapytania. Zamówienie 
składa się z 6 części.

Część 6:Szafa do przechowywania endoskopów. Opis części 6:
Szafa do przechowywania endoskopów -  szt. 1.
Szafa endoskopowa na min. 4 endoskopy, drzwi dwuskrzydłowe ,oszklone wyposażone w zamek 
trzypunktowy typu Baskwil .
 Cztery wysuwane wieszaki ze stali kwasoodpornej na wysuwanych prowadnicach teleskopowych na 
endoskopy.
Szafa wykonana w całości ze stali malowana farbą proszkową 
Szafa do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej -płynna regulacja rozstawu prowadnic 
wieszaków do endoskopów, taca  ociekowa, pojemnik na akcesoria do endoskopów. Wykonana w 
systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi.  Wnętrze szafy szczelne, bez 
zagłębień ,zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi wykonane z dwóch 
paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafa posadowiona na nóżkach w wysokości 
150mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm umożliwiających wypoziomowanie.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone ,bezpieczne
Długość 90cm-105cm  
gł.57cm-58cm,
wys.200cm �1 szt

Oferty można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części 
zostaną odrzucone.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192000-2 Meble medyczne

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Namysłów

Miejscowość

Namysłów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Opis wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy PZP i art. 109 
ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP,
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Faktyczna ilość pkt zostanie obliczona według wzoru:
An = cmin/cn x100X100%
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Pozostałe szczegóły w ZO.



Wygenerowano: 2022-09-29 12:25 Strona 18 / 18

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia pracowni endoskopowej - meble

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-29 - data opublikowania

-> 2022-10-11 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


