PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, 08.09.2016 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
/ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04 sierpnia 2016 r.
Zamawiający, Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, zawiadamia
niniejszym o całościowym unieważnieniu postępowania dot. wyboru wykonawcy zamówienia
w przedmiocie wykonania zamówienia w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa
własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego
technicznie oraz w pełni funkcjonalnego:
1) wyposażenia do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny (część IX projektu),
2) wyposażenia do kinezyterapii: piłki, laski do ćwiczeń, materace, rotor do ćwiczeń kończyn
górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych (część X projektu),
3) wyposażenia do masażu – stół do rehabilitacji i masażu typu PRO 2 (część XV projektu),
4) drobnego wyposażenia w postaci: kuli, lasek, balkoników, chodzików, wózków inwalidzkich
(część XVII projektu),
w związku z realizacją projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK
o Dzienny Dom Opieki Medycznej”, nr WND-POWR.05.02.00-00-0052/15, w ramach Działania 5.2
„Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp
do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powodem unieważnienia postępowania ofertowego we wskazanym zakresie jest nieprawidłowe
określenie specyfikacji technicznej poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Po upływie terminu
składania ofert Zamawiający uzyskał informację o nieprawidłowości sporządzonej specyfikacji
technicznej uniemożliwiającej dokonanie oceny złożonych ofert.
W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o ponownym przeprowadzeniu procedury wyboru
wykonawcy zamówienia w przedmiocie wykonania zamówienia w ramach umowy sprzedaży,
obejmującej
przeniesienie
prawa
własności
na
Zamawiającego
i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni
funkcjonalnego:
1) wyposażenia do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny (część IX projektu),
2) wyposażenia do kinezyterapii: piłki, laski do ćwiczeń, materace, rotor do ćwiczeń kończyn
górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych (część X projektu),
3) wyposażenia do masażu – stół do rehabilitacji i masażu typu PRO 2 (część XV projektu),
4) drobnego wyposażenia w postaci: kuli, lasek, balkoników, chodzików, wózków inwalidzkich
(część XVII projektu).

Andrzej Rudek
Właściciel
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