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OGI,OSZENIE
postgpowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie
zam6wienia na Swiad czenia zdrowotne
Konkurs ofert prowadzony jest na zasadaeh przewidzianychprzezprzepisy.Ustawy o dzialalnoSci
leczniczej z diialslsvietnia 2011 r. (tj. Dz.IJ.22021 r,ptoz. TIl'ze zm.) i ustawy z dnia21 sierprl.a
2004 r. o'6wiadczeniachopieki zdrowotnoj finansowanych ze Srodk6w publicznych (ti. Dz'U.22021

r. poz. 1285 ze zm.).

DYREKTOR Woj skowej Specj ali stycznej Przychodni Lekarskiej,,Speclek" Samodzielny
Pub I ic zny Z aklad O p ieki Z dr ow otnei w Warszawi e
z siedzib4w 00-9L0 l4y'arszawa, A1. Gen. A. ChruSciela ,,Montera" 103
zaprusza Oferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj1cymzawarcie umowy o udzielenie
zam6wieniana 6wiadczenia zdrowotne w zakresie realizacji Swiadczeri zdrowotnychptzez

wykwalifikowanypersonel

przyjmuj4cego

iu wlasnej

aparatury, sprzgtu imateriaN6w w zakresie
CPV: 85145000-7

-

Usfugi Swiadczone przez laboratoria'medyczne

okres obowi4z]ry'vania umow)' 3 lata od dnia Bodpisania umowy'
Oferta powinna by6 sporz4dzena na formularzu ofertowym, kt6ry moZna (wraz ze
szczeg6lowymi warunkami konkursu) pobrai od dnia 16.11.2021r. w siedzibie Udzielaj4cego
zam6wienia w Warszawieprzy Al. gen. A. ChruSciela ;,Montera" 103 , pok. nr 106, w godzinach
od 7.30 do 15.00, kontakt tel.261814 140 l,tb ze strony internetowej WSPL ,,SPECLEK" SPZOZ
w Warszawie: www.spzozaon.pl

Oferty nale|y sklada6 pod rygorem niewaznoSci, w formie pisernnej (z podpisanymi wszystkimi
stronami dokument6w nalea4cychdo oferty) w zamknigtych kopertach lub paczkachzpiecz4Ikq
oferenta z dopiskiem:

lJdzielajq

,,Konkurs - ..,.....::, w siedzibie
,,Montera" 103, sekretariat-pok. 106 tlo'

n' A Chrusciela

Ogloszenie rozslfzygtttgcia poptgpowania nast4pi niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty poprzeizanieszczenie na stronie intenietowej przychodni WSPL,,SPECLEK" SPZOZ
w Warszawie i na tablicy ogtroszeri w swojej siedzibie.
Oferent jest zwiqzany ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert'

IJdzieIaj4cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwotania konkursu oraz do przesunigcia
terminu skladania ofert.
Oferentom, kt6rych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj4cego

zam6wienia zasad ptzeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zam6wienia na Swiadczeni
zdrowotne przysluguj4 protest i odwolanie.

