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Kraków: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala 

firmy Asseco Poland S.A. o nast
rehabilitacja, zlecenia, budż
w ramach projektu Informatyzacja i wdro

Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jako
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Priorytetowa 1. Znak A.I.271
Numer ogłoszenia: 172330 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Krakowskie Centrum Rehabilitacji , Al. Modrzewiowa 22, 30
Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228.

• Adres strony internetowej zamawiaj

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ Ą

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj
rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o nast
lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, bud
ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja i wdro
zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jako
usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Priorytetowa 1. Znak A.I.271-

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko
zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala 
następujące moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, bud
blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja
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Kraków: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala 

Poland S.A. o następujące moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, 
rehabilitacja, zlecenia, budżetowanie, blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), 
w ramach projektu Informatyzacja i wdro żenie systemów zarządzania w Krakowskiego 

ji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Priorytetowa 1. Znak A.I.271-24/11 
Numer ogłoszenia: 172330 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

obowiązkowe. 

zamówienia publicznego. 

ĄCY 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji , Al. Modrzewiowa 22, 30
Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228. 

strony internetowej zamawiającego: www.kcr.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest 
rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu 

InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o następują
lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, budżetowanie, blok operacyjny, 
ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja i wdroż

dzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości ś
usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

-24/11. 

usługi. 

lenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

growanego Systemu Informatycznego Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o 
ce moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, bud

blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja
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Kraków: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala - InfoMedica 

ce moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, 
etowanie, blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), 

ądzania w Krakowskiego 
wiadczonych usług w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 

2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji , Al. Modrzewiowa 22, 30-224 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

em zamówienia jest 
rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu 

ępujące moduły: 
e, blok operacyjny, 

ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów 
dzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych 

na lata 2007-2013, Oś 

 Przedmiotem 
zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o 
ce moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, budżetowanie, 

blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja i 
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wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy 
jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społecze
wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społecze
Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre
wzór umowy i załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie

II.1.6) Czy dopuszcza się złoż

II.1.7) Czy dopuszcza się złoż

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
15.09.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zamówieniu mog
doświadczenie w zakresie obj
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je
okres działalnoś
dwie usługi polegaj
oprogramowania Info
wdrożeniem o warto
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których 
mowa w ogłoszeniu poni
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ądzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy 
wiadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

ś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
iedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał
cznik nr 5 do SIWZ.. 

ę udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.00.00-3. 

ę złożenie oferty częściowej: nie. 

ę złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

świadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadaj
wiadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem tj:

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je
okres działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonali co najmniej 
dwie usługi polegającą na dostarczeniu licencji/sublicencji modułów 
oprogramowania InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. wraz z ich 

żeniem o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto ka
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których 
mowa w ogłoszeniu poniżej. 
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dzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy 
wiadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

ństwa opartego na 
stwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu 

śla załącznik nr 3 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

 udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i 
tym niniejszym zamówieniem tj: wykonali w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
życie wykonali co najmniej 

 na dostarczeniu licencji/sublicencji modułów 
Medica firmy Asseco Poland S.A. wraz z ich 

 70.000,00 zł brutto każda. Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których 
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III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DO
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o
udziału w postępowaniu, nale

• wykaz wykonanych, a w przypadku 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezb
wykazania spełniania warunku wiedzy i do
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w post
działalności jest krótszy 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał
potwierdzającego, 
wykonywane nale

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należ

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wła
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie w
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postę
stosunku do osób fizycznych o
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib
zamieszkania potwierdzaj

• nie otwarto jego 
wcześniej niż 6 miesi
dopuszczenie do udziału w post
składania ofert 
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ŚWIADCZENIACH LUB DO KUMENTACH, JAKIE MAJ
 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

ępowaniu, należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ci

ż wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezb
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

ści jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wart
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

ącego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub s
wykonywane należycie 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
należy przedłożyć: 

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie w

ęcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

odmiotów zagranicznych 

eli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
ś ż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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KUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

ę warunków, o których 
wiadczenia o spełnieniu warunków 

 okresowych lub ciągłych 
 wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wiadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

żeli okres prowadzenia 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

ączeniem dokumentu 
e te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

ębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

 lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

ę lub miejsce 

 wystawiony nie 
cy przed upływem terminu składania wniosków o 

powaniu o udzielenie zamówienia albo 
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadaj
określonym wymaganiom należ

• inne dokumenty 
Wypełniony i podpisany z

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany przez osoby upowa
Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowi
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb
przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo 
postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w post
zamówienia jeżeli osoba reprezentuj
jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwo
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OF

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Czy przeprowadzona bę

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowie
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Tel. 12 42 87 304 

Modrzewiowa 22                                Fax.12 42 51 228 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ

że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadaj
lonym wymaganiom należy przedłożyć: 

Wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
ądzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do sp

zanie innych podmiotów - jeżeli dotyczy, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 
do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykon

powaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
eli osoba reprezentując Wykonawcę nie jest wskazana jako upowa

ściwym rejestrze. 

ę możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OF ERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
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ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

e oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

nione do reprezentowania Wykonawcy 
cznik nr 1 do specyfikacji. 

eli dotyczy, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 
dnych zasobów na okres korzystania z nich 

do reprezentowania Wykonawcy w 
powaniu o udzielenie 

 nie jest wskazana jako upoważniona do 

 o zamówienie publiczne tylko dla 
 osoby niepełnosprawne: 

 zawartej umowy w stosunku do treści 
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Dopuszczalne zmiany postanowie

2. Istotne zmiany treści Umowy mog
ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie obowi
ulegnie termin realizacji umowy okre
w § 5 ust. 2. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJN

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost
warunków zamówienia: www.kcr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia mo
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30
czynny od poniedziałku do pią

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post
ofert:  05.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.00.. 

IV.4.5) Termin związania ofert
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz
środków Unii Europejskiej:  
Informatyzacja i wdrożenie systemów zarz
celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, O
opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społecze
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewa
przypadku nieprzyznania środków pochodz
niepodlegających zwrotowi ś
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
na sfinansowanie całości lub częś

 
 

Tel. 12 42 87 304 

Modrzewiowa 22                                Fax.12 42 51 228 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. 
ulegnie termin realizacji umowy określony w § 5 ust. 1. oraz harmonogram, o którym mowa 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJN E 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
www.kcr.pl 

 istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
05.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. 

224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat czynny od poniedziałku do 

ązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/p
 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

żenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w 
świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społecze
opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

cych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być

ści lub części zamówienia: nie 

 

strona 5 

lenie warunków zmian 

cych okoliczności: - gdy zmianie 
zywania umowy. - gdy zmianie 

lony w § 5 ust. 1. oraz harmonogram, o którym mowa 

pna specyfikacja istotnych 

ć pod adresem: Krakowskie 
udynek nr 4 Sekretariat 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
05.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. 

224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat czynny od poniedziałku do 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ce finansowania projektu/programu ze 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

dzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w 
wiadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

 Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa 
stwa informacyjnego, z Europejskiego 

a o udzielenie zamówienia, w 
etu Unii Europejskiej oraz 

ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 


