
Konkurs ofert na badania laboratoryjne
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w 
sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia  zdrowotne Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce 
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 i 2  do  dokumentacji.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 01.05.2011 r. - 30.04.2014 r.

 
Dokumentację (w tym projekt umowy zał nr 3) można pobierać osobiście w biurze Udzielającego 

zamówienia  w Niemcach, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce nieodpłatnie lub pobrać ze strony 
internetowej www.niemce.pl/viewpage.php?page_id=76

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Udzielającego zamówienia w Niemcach 
przy ul. Zielonej 1, 21-025 Niemce, I piętro, pokój nr 16 do dnia 22.04.2011 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest Pani Agnieszka Borzęcka, 
tel: 81 756 15 30

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.04.2011 r. o godz. 10.10 w biurze Udzielającego zamówienia 

w Niemcach, ul. Zielona 1, w pokoju Dyrektora ZOZ w Niemcach, I piętro, pokój nr 24

W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci, którzy :
- spełniają wymogi określone w Dokumentacji;

- spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,

- posiadają ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych,

Oferent  powinien  zamieścić  ofertę  w  kopercie  zapieczętowanej,  która  będzie zaadresowana na 
adres   udzielającego  zamówienia   oraz   będzie   posiadać   oznaczenia:  „OFERTA – Badania 
laboratoryjne  – nie otwierać przed dniem 22.04.2011 r.”
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne w zakresie skarg i protestów. 

Niemce 18-04-2011
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