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Kołobrzeg, dnia 04.04,ż02ż r,

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOŁOBRZEGU

na podstmłie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnią ] 5 kwietnia 20I I r. o działalności
lecmiczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT \il KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWrłlCZEŃ ZDROWOTNYCH

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specjalistyc zna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
ul. Jedności Narodowej 86/88
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 48 937; fax. 94 35 48 937

Przedmiot konkursu: przedmiotem koŃursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania
świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie: ,,Swiadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej",
Zakres umowy:

1) oferent ldzięlać będzie świadczęń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badń
diagnostycznych określonych umową;

ż) oferent udzielaó będzie świadczeń zdrowotnych w zakręsie, o którym mowa w pkt.
1, w pomieszczeniach Udzielającego na zasadach określonych w umowie najmu;

3) umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 maja 20ż2 r. do dnia 31 grudnia
2024 r.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w Ęm
z projektami umów oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferty: siedziba Udzielającego Zamówienia - budynek nr 8 (Przychodnia) -
III piętro - Księgowośó lub Sekcja LogisĘki, w dni roboczę od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00, tęL ż612ż2451,60ż596 501, do dnia 13.04.ż022 r, oraz do
pobrania na stronie internetowej www.wspl.kolobrze g.pl
Miejsce i termin składania ofert: siędziba Udzielającego Zamowienia - pomieszczenie
nr 408 w budynku nr 8 (Przychodnia) do dnia 14.04.202ż r. do godz. 13.00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielaj ącego Zamowienia - sala odpraw - III
piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 14.04.2022 r., godz.13.15.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągll 14 dni od terminu ńożęnia ofeĘ.
Wyniki zostaną zarlieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń
w s iedzibie U dzielające go Zamów ienia,
Termin rwiązania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: UdzielĄący
Zamówięnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części,
przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia
konkursu bądź jego umorzenia.
Składanie protestów i odwołań doĘczących konkursu: Ofęrentowi przysługuje prawo
składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi
w art.26 ust, 4 ustawy z dnia 15 kwietnia ż0II r. o działalnościleczniczej (Dz.U. z2O2ż
r.,poz.633).
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