OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
wraz z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 23.02.2017 r.
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. siedzibą w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46, na podstawie ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza
konkurs ofert na wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie w ramach swojej działalności,
na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie udzielania świadczeń
medycznych w zakresie konsultacji kardiologicznych dla pacjentów będących uczestnikami II
etapu badań profilaktycznych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Edukacja,
Promocja i profilaktyka – skuteczne działania w walce z chorobami sercowo – naczyniowymi na
terenie Powiatu Strzelińskiego” realizowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.
I.
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej SCM Sp. z o.o.
www.szpitalstrzelin.pl.
II.
Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie z Oferentem lub
Oferentami, którzy przedłożą najkorzystniejsze oferty.
III.
1. Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na wykonywanie konsultacji
kardiologicznych dla pacjentów będących uczestnikami II etapu badań profilaktycznych.” należy
składać w sekretariacie spółki ( budynek dyrekcji i administracji I piętro pok. nr 4 ) do dnia 28
lutego 2017 r. do godz. 12:00.
2. Udzielający zamówienia związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
IV.
1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 01 marca 2017 r.
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania
przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
3. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 26 ust. 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.) w zw. z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027
z późn. zm.).
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM sp. z
o.o. oraz na stronie internetowej www.szpitalstrzelin.pl

Dofinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
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