
ocŁoszENIE
Dyrektora

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład

opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

Al. Zołnie rza 37 , 73-II0 Stargard Szczeciński

na podstawie art. 26 _ 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2077r., Nr 172, poz.654 ze zm.) - zwanej dalej,,udl"; art. 146 ust, 7, art, 147-750,

151 ust. I,2i4-6,art,752, 153iart. 154ust. li2ustawyzdnia2Tsierpnia2004roku.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U, z 2008 r.,

Nr 164, poz. 1027, ze zm,) _ zwanej dalej,,uśoz"; ustawy z dnia 23 kwietnia 2017 roku

Kodeks cywilny (Dz,U. z 1964 r., Nr 76 poz. 93 ze zm') - zwanej dalej ,,kc"'

ogłasza

konkurs w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGII WRAZ Z NAJMEM POWIERZCHNI

PRZEZNACZONYCH DO ICH REALIZACJI

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu badań

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem powierzchni przeznaczonej

do ich realizacji.

Termin realizacji świadczeń oL,L2.2o15 _ 30.Ll'2o?o r.

Szacunkowa liczba badań do wykonania w okresie trwania umowy: 193250

Szczegółowe Warunki Konkursu ofert wraz z projektem umowy mozna otrzymać w Wojskowa

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sP zoz al. Zołnierza 37, 73-L1'o Stargard Szczeciński,

pok. 2o2 W godz. od B'oo do 14'oo lub pobrać ze strony internetowej:

http://przvchod n ia.sta rqa rd. Pl

Kryteria oceny ofert:

1. cenowe I - cena brutto badań laboratoryjnych - 70o/o

2. cenowe II - kwota czYnszu najmu - 2Oo/o

3. jakościowe - jakość udzielanych świadczeń _ 5o/o

4' finansowe - płynność finansowa _ 5o/o

ofertę na formularzu ofertowym W zamkniętej kopercie z napisem ,, Konkurs ofert na

świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej imikrobiologii wraz z najmem

powierzchni przeznaczonych do ich realizacji", nalezy składać w Wojskowej Specjalistycznej



Przychodni Lekarskiej sP zoz al. Zołnierza 37, 73-7Lo Stargard Szczeciński, pok' 2O2 w

terminie do dnia 23.LL.2OL5 r. do godz. 11.OO.

otwarcie ofert nastąpi W siedzibie Udzielającego Zamówienie Wojskowa Specjalistyczna

Przychodnia Lekarska SP zoz al. Zołnierza 37, 73-110 Stargard Szczeciński, w dniu

23.L1.2O15 r. o godz. 11.3O.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od daty ogłoszenia konkursu,

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert bez

podania przyczyny.

osobą upowaznioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących

konkursu jest Magdalena Rapeła, e-mail: magda.rapela@przychodnia.stargard.pl W godz.

od 8.00 do 14.00.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert nalezy składać w formie pisemnej w siedzibie

Zamawiającego pok. 202.
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