OGI,OSZENIE
o KoNKURSIE NA UDZIELANIE SwltucznN
dIaSPZOZ w tr ukowie

zunoworNycH

Postgpowanie konkursowe prowadzone bgdzie w oparciu o przepisy ustawy zdnia 15 kwietnia 20ll r.
o dzialalno$ci leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych oraz na podstawie Warunk6w Konkursu Ofert w sprawie

zawarcia umowy o udzielanie Swiadczefi zdrowotnych
Opieki Zdrowotnej w tr ukowie,

dla Samodzielnego Publicznego Zaldadl

SAMODZIELNY PABLICZNY ZAKT,AD OPIEKI ZDROWOTNEJ W I,UKOWIE
2l-400 tr uk6w, ul. Doktora AndrzejaRogaliriskiego 3,
tel.25 7982980, fax:25 798 2603, e-mail: prawny@spzozlukow.pl

ZAPRASZA DO SKI,ADANIA OFERT W KONKURSIE
na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych w zakresie badari histopatologicznych i cytologicznych.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
Szacunkowq liczbg badari histopatologicznych i cytologicznych zwanych dalej
,,badaniami", w ramach pyzyjgtych obowi4zk6w udzielanra Swiadczeri zdrowotnych,
przedstawia Zal4cznikNr 1 do WKO.
2. Umowa na udzielanie Swiadczefi w zakresie badan zostanie zawarta na czas oznaczony
od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

L

. Szczegolowe informacj e :
Materialy konkursowe, w tym projekt umowy mohna pobrai
3

w Dziale Analiz i Rozliczeri
(administracja SPZOZ w Lukowie, pok. 23, II pigtro) lub ze strony internetowej
www.spzoz.lukow.pl, informacje telefoniczne moLna uzyskai pod ff tel. 25 798 29 80
lub 25 798 20 01 wew. 336. fax: 25 798 26 03.
w wyniku prowadzonego postepowania. bez podania przvczyn.
5. oferty w formie pisemnej naleLy skladad w zaklejonej kopercie z adnotacj4:
,,Konkurs na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych z zal<resu badafi histopatolo gicznych
i cytologicznych" w Dziale Analiz i Rozliczeri (budynek administracji, II pigtro, pok. nr 23),
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2021r. do godz. 11.00.
6. Otwarcie ofert nast4pi w Dziale Analiz i Rozliczeri (budynek administracji, II pigtro,
pok6j nr 23), w dniu 13 stycznia 2021 r. o godz. 11.30.
7. Termin zwiqzania ofert4 wynosi 60 dni od uplywu terminu skladania ofert.
8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert poprzez
wywieszenie ogloS2enia o wyniku postgpowania na tablicy ogloszeri w siedzibie
SPZOZ w tr,ukowie orazn stronie internetowej www.spzoz.lukow.pl.
9. W toku postgpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeli zdrowotnych,
do czasu zakonczenia postgpowania, oferent mohe zloty| do Komisji konkursowej
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonaniazaskaraonej czynnofici.
10. Oferent bior4cy udzial w postgpowaniu moZe wnieS6 do Dyrektora SPZOZ w tr-ukowie,
w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania, odwotranie dotyczqce
r

ozsLrzy gnigc i a postgpowan i a.

11. Protest

i

odwolanie nie przysluguj4 na niedokonanie wyboru oferenta

i

uniewaznienie

posr9powanla.

12. Termin zawarcia umowy wynosi
odwolania,

7 dni liczone od daty uplywu terminu do zlolenia

