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SSeeee  RRFFII  rreessppoonnsseess  bbeellooww  iinn  rreedd::  

  

11..  WWiillll  yyoouu  pprroovviiddee  ccuurrrreenntt  aannnnuuaall  ssppeenndd  ffoorr  tthhee  NNUUMMCC  LLaabb  TTeessttiinngg  CCoonnttrraacctt??  

  NNoo  

22..  IItt  ssttaatteess  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  AAttttaacchhmmeenntt  11  EExxcceell  ffiillee  tthhaatt  ““NNoo  aalltteerraattiioonn  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  

iiss  ppeerrmmiitttteedd  ootthheerr  tthhaann  aaddddiinngg  yyoouurr  bbiidd  pprriicciinngg  iinn  ccoolluummnnss  EE  aanndd  FF””..    AArree  wwee  ttoo  ffiillll  

oouutt  CCoolluummnn  GG??  

  NNoo  

33..  WWhhaatt  iiss  tthhee  ddaattee  rraannggee  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  rreefflleeccttss  iinn  AAttttaacchhmmeenntt  11  ((ccoolluummnn  DD  ––  TToottaall  

TTeesstt  CCoouunnttss))??  

NNoovveemmbbeerr  22002200  ttoo  OOccttoobbeerr  22002211  

44..  PPlleeaassee  ccoonnffiirrmm  tthhee  ddaattee//ttiimmee  tthhaatt  tthhee  bbiidd  mmuusstt  bbee  rreecceeiivveedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee??  

  SSeeaalleedd  bbiiddss  mmuusstt  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  NNaassssaauu  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr''ss  

PPUURRCCHHAASSIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTT,,  BBYY  FFeebbrruuaarryy  1100,,  22002222  1111::0000  AAMM..    AAnnyy  bbiidd  rreecceeiivveedd  

aafftteerr  1111::0000  AAMM  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..    
55..  RReeggaarrddiinngg  BBiidd  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss,,  iitteemm  ##55  SSuurreettyy;;  pplleeaassee  ccoonnffiirrmm  tthhaatt  ssuurreettiieess  aarree  nnoott  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhiiss  bbiidd..  

  CCoonnffiirrmmeedd  

66..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  NNoonn--CCoolllluussiivvee  BBiiddddiinngg  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm;;  ffoorr  iitteemm  [[44]]  iitt  ssttaatteess  ““……  oorr  ((cc))  hhaass  

ssoolldd  tthhee  ssaammee  iitteemmss  ttoo  ootthheerr  ccuussttoommeerrss  aatt  tthhee  ssaammee  pprriicceess  bbeeiinngg  bbiidd,,  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee,,  

wwiitthhoouutt  mmoorree,,  aa  ddiisscclloossuurree  wwiitthhiinn  mmeeaanniinngg  ooff  ssuubbppaarraaggrraapphh  oonnee  ((aa))..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  

ssuubbppaarraaggrraapphh  oonnee  ((aa))..  SShhoouulldd  tthhiiss  jjuusstt  bbee  ““ssuubbppaarraaggrraapphh  oonnee””??    PPlleeaassee  ccllaarriiffyy..  

  YYeess..  TThhiiss  sshhoouulldd  jjuusstt  rreeaadd  ““SSuubbppaarraaggrraapphh  oonnee..””  

77..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  NNoossooccoommiiaall  IInnffeeccttiioonn  ffoorrmm;;  aarree  bbiiddddeerrss  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommpplleettee  aanndd  rreettuurrnn  tthhiiss  ffoorrmm  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooppoossaallss??  BBeeccaauussee  iitt  ssttaatteess  oonn  tthhee  

llaasstt  ppaaggee  wwhheerree  wwee  aarree  ttoo  ssiiggnn  ““VVeennddoorrss  ppeerrffoorrmmiinngg  wwoorrkk  aatt  NNaassssaauu  HHeeaalltthh  CCaarree  

CCoorrppoorraattiioonn  FFaacciilliittiieess””..    TThhee  sseerrvviicceess  tthhaatt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  rreessuullttiinngg  

ffrroomm  tthhiiss  RRFFPP  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonnssiittee  aatt  aa  NNHHCCCC  ffaacciilliittyy..    PPlleeaassee  ccllaarriiffyy..  

  NNoo,,  tthhaatt  iiss  oonnllyy  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss..  


