
 

     Mazurskie Centrum Zdrowia  Szpital Powiatowy w Węgorzewie 
        Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                   ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52 

 
 

OGŁOSZENIE 

 
Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ, działając 

na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na :  

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań 

obrazowych (RTG) wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych 

do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań. 

 

Planowany termin zawarcia obowiązywanie umowy od 01.05.2022 r. do 30.04.2025r. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem  „ Konkurs Ofert- udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych (RTG)  

wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego 

zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.” Nie otwierać przed 

godz. 10:00 dnia 18.03.2022 r. „ należy składać w sekretariacie Szpitala do 18.03.2022 r. do godz. 

10:00, na formularzu ofertowym udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie zamawiającego. 

Otwarcie ofert odbędzie się 18.03.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala, pok. Dyrektora. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.04.2022 r. Wynik konkursu zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.  

 

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 

składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. 

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do 

komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 

zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 

Szczegółowych informacji formalno-prawnych udziela Dział Zamówień Publicznych, Szpitala 

Powiatowego w Węgorzewie, w godz. 07:00-14:35, tel. 87 427 32 52 wew. 151. W sprawach 

technicznych - Informatyk 87 427 32 52 wew. 144 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:  

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia 

Szpitala Powiatowego w Węgorzewie 

Katarzyna Kopiczko 

 

 

 

 

 


