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OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA WYKONYWANIE BADAN DIAGNOSTYCZNYCH EEG I EMG
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DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ
w Warszawie, al. gen" A. ChruSciela,Montera" 103,00-910 Warszawa

zaprasira Oferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie oferl poprzedzaj4cymzawarcie umowy
na Swiadczenia medyczne w zakresie_1yyf,g455yaniq badarfi EEG i EMG.

Szczeg6lowy zakres Swiadczef, miejsce i czas udzielania Swiadczen oraz v/ytrnagane odprzy-
zam6wienie kwalifikacie zawodowe okre6la zaL, nr 1 do Szczep6lowvch Wafunk6w Konkurs
Formularz oferty.

OGOLNE WAIIUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawartanaczas okre(lony od 01.01.2021 r. do 31,12,21123 r.
2. Szczeg6lowe informacje :

Ogloszenie zostalo zamieszczone na stronie internetowej www.spzozaon ,pl lwraz z material,ami
konkursowymi) oraz na tablicy informacyjnej Wo.jskowej Specjalistycznej Przychodni Lekalskiej
,,SpecLeK' SPZOZ w Warszawie - siedzibieZamawiaj1cego.
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielanla Swiadczeri
medycznych.

3. Miejsce udzielania Swiadczef, zdrowotnych: gabinet, pracownia Wykon4rvcy.
4. Obowi4zki Oferenta i spos6b przygotowania oferty

Do konkursu mog4 przyst4pi6 podmioty wykonuj4ce dzialalnoS6 leczniczg zgodnie z ustar.lr4 z dnta
15.04,20fI r. o dzialalno$ci Ieczniczej (tj.Dz.U. 22020 r.poz.295 zezr,n.tir l.r).u+,zv I I t. o ozraj;alnoscr rccznrczej \I.J. Dz. U. z ZUZU r. poz. 29t ze zr,n.).

Koszty przygotowania i zloLenia oferty ponosi Oferent.
Oferta winna byd zlohonaw formie pisemnej w jgzyku polskim na brmularzu oferlowyrn $tanowi4cym
zat4cznik nr I w r az z w y magarry mt zatqcznikami i dokumentami.L:d7+vLrI\ ItI I wL.!L L w yxril-BatrLylrtl z'<n'q\:zmKallu I qUKUIIIEIIIaIIU.

Wszystkie dokumenty oferty musz4byd podpisane, a kopie potwierdzorie,rz zgodno6d z [ryginalem"
przez Oferenta lub osoby uprawnione do dzialania w jego imieniu.
Wszelkie zmiany lub poprawki w tekScie oferty musz4 by6 parafowane wllasnorgcznie prz{z Oferenta lub
osobyuprawnione do dzialaniaw jego imieniu.
Ofertg wtaz z zallcznikami opatrzon4 danl,rni Oferenta nale|y umie6cic rf zaklejonej kopefcie
oznaczonej'.,rKonkurs ofert - na udzielanie Swiadczeh medyczny:h z:zal<rastt badaf EEG i EMG".
Oferent moile zloLyi tylko jedn4 ofertg.
Nie dopuszcza sig skladania ofert czg6ciowych.

Dokumenty jakie powinien zloiLy(. Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:

1. Kopia aktualnego zaiwiadczenia o wpisie do wlaSciwego rejestru ppdmiot6w wykfnuj 4cych
dzialalno(c leczmczq.

2, Kopia aktualne zaiwiadczenia o wpisie do wlaSciwego rejestru przddsigbiorc6w.
3, Kopig dokumentu nadania ff NIP, nr REGON.
4. Kopig aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w pprawie obowi4zftowegoKopig aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w pprawie obowi4zftoweg

ubezpieczetia odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu przyjmtj4cego zam{wienie na Swiadfzenia
zdrowotne.
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Informacj e szczeg6lowe:

l. Przy wyborze oferty Udzielaj4cy Zamowienrabqdzie sig kierowal kryterirlrm ceny, za najk{rzystniejsz4
zostanie rrznana oferta, kt6ra bgdzie zawierad najniilsz4 cenE.

2, Udzielaj1cy zam6wieniazasftzega sobie prawo clo przesuniqcia
konkursu na kaZdym jego etapie, do dnia zawar

3. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od
postgpowania,

4. Oferty w formie pisemnej nale|y skladai, w sekr
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ w W

nie do
5" ewsie prfychodni

p1'zy 103,
00-910 Warszawa w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10.30.

6. Termin zwr4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia u12lyr,vu terminu do skladarjLia ofert.
7, Rozslrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5

poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy oglos;z
intemetowej www.spzozaon. pl

8. W toku postgpowania wykonawcamoLe zloZyc do

9. eS6 do dyrektora I,L AON SPZOZ
ozstrzy gnigciu poritQpowania, odwol{me dotycz4ce

10. Protest i odwolanie nie przyshguj4 na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru oferenta,
uniewaZnienie postgpowama.

Zal4cznikt:

Zal4cznik 1 - Formularz ofertyl druk OFERTA.
Zalycznik2 - Istotne postanowienia umowy- wz6r umowy na badania diagnostyczne.

terminu s|dadania ofert orQz odwolania
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