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OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT ilA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W zakresie Wykonywania BADAŃ HgoRAroRYJNYcH I MIKRoBIoLoGIczNYcH

z

Postępowanie konkursowe prueprowadzone będzie zgodnie
art.26 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej (t. j. Dz. U. 2020r. poz.295) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz, t373 ze zm,)

uDzIELNĄcY AMÓWIENIA:
SAMORąDOWA PMYCHODNIA ZDROWLA W TUSZYNIE
ul. Żeromskiego 24126
95-080 Tuszyn
Tel/Fax: 42 614 34 00
Adres strony internetowej : www,spztuszyn.pl
Adres e-mail : administracja@spztuszyn.pl

PRaEDMIaTZAMóWIENIA!
Pzedmiotem konkursu jest udzieleni świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
laboratofinych i mikrobiologicznych dla pacjentów Samoządowej Przychodni Zdrowia w

Tuszynie.

Szczegoły konkursu oraz opis pzedmiotu zamówienia określony został w dokumencie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO), który został zamieszczony na stronie
udzielającego zamówienie www.spztuszyn.pl

TERMrN WYKONANIA:
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 01.09.2020r.

MIEISęE ORAZ TERMINY SKŁADANa I OWARCIA OFERT

1.

2.

Ofertę przygotowana zgodnie z wymaganiami udzielającego zamówienie należy złożryćw
siedzibie Samoządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie (pok. 2I5, II piętro)
ul. Żeromskiego 24126, 95-080 Tuszyn do dnia 30.07.2020 r. do godz. 10:30.

OfeĘ złożonepo terminie nie
ich otwierania.

ul. Źeromsklego24126
95-080 Tuszyn
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OferĘ należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,,,Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
i mikrobiologienych, - nr referencyjny 1/KO/2020

Nie otwierać do dnia 30,07,2020r, do godz, 1I:00"

o

godz, 11:00
się w dniu 30.07.2020r.
Samoządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego Z4Pa.

w

4.

Otwarcie ofeft odbędzie

5.

Udzielająry zamówienia zastzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości
lub częścioraz pzedłużenia terminu składania ofeft i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia
konkursu ofert.

6.

7.

budynku

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia plz:ez
Udzielającego zamówienia zasad pzeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze.
Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu termlnu składania ofeft.
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