OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
( Dz.U. z 2016r, poz. 1638 )
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4
ogłasza konkurs ofert na
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Zadanie nr 1 - zabiegi i badania endoskopowe,
Zadanie nr 2- badania densytometryczne,
Zadanie nr 3- badania rezonansu magnetycznego- całodobowo,
Zadanie nr 4- badania histopatologiczne, cytologiczne, immunohistochemiczne wraz z
transportem materiału biologicznego,
Zadanie nr 5 - badania elastograficzne wątroby,

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na czas określony od dnia
podpisania umowy do 31.12.2020 r.
W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty lecznicze
udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie
z warunkami szczegółowymi konkursu.
W poszczególnych zadaniach nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w siedzibie Szpitala w:
Dziale Rozliczeń, Sprzedaży, Marketingu Usług Medycznych i Controllingu telefon (75) 738
0232 , w godzinach od 9.00 – do 14.00.
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na obowiązujących
formularzach, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenia zdrowotne
w zakresie ..…( należy wpisać zakres: np. A, B.. )", w Sekretariacie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 do dnia 28.12.2016r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2016 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii ZOZ
w Bolesławcu.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia
zamówienia zastrzega sobie prawo do:

składania ofert.

- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert
konkursu,
- odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Udzielający

spełniających warunki

DYREKTOR
Adam Zdaniuk

