Węgorzewo, dn. 14.12.2018 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Podstawa prawna:
Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o:
Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 z
późn. zm..) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo
tel. (087) 427 32 52, fax (087) 427 32 52 w. 210
zaprasza do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
zdrowotnych w zakresie:
1/ diagnostyki laboratoryjnej,
2/ mikrobiologii na rzecz pacjentów szpitala.

na udzielanie świadczeń

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Przewidywany okres obowiązywania umowy – od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, w którym określono rodzaj badań
diagnostycznych z podaniem ilości.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na wybraną lub wszystkie części wg wyboru Oferenta.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można pobrać w sekretariacie w godz.
7.00-14.35 (od poniedziałku do piątku) lub ze strony internetowej udzielającego zamówienie:
www.mazurskiecentrumzdrowia.pl
Na stronie internetowej zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące konkursu ofert. Z projektem
umowy można zapoznać się w sekretariacie szpitala.
Termin składania ofert. Oferty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35,
w sekretariacie udzielającego zamówienie do dnia 21.12.2018 r. do godz. 08.00.
Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie udzielającego zamówienie - sekretariat.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni do upływu terminu składania ofert. Wyniki konkursu
ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia po
rozstrzygnięciu konkursu oraz przekazane Oferentom składającym oferty.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ
Katarzyna Kopiczko

