
SPZOZEPII/23/20/10
Ogłoszenie

na podstawie :
Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 91 poz.40B z późno
zmianami),
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 199B roku w sprawie umowy o
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 93 poz. 592),
Uchwały Nr X/9B/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zasad zbywania,
oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,
Ustawy o Gospodarce nieruchomościami z dnia 21.0B.1997 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z poź.
zm.

1. Organ ogłaszający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan
Tel.0-65 5120-855 , fax. 0-65 512-07-07
E-mail: zp.spzozkoscian@post.pl
Strona internetowa: http://szpital.koscian.pl

ogłasza konkurs na usługi medyczne i zaprasza do składania ofert.

2. Przedmiotem konkursu jest :
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu diagnostycznych badań tomograficznych w
pomieszczeniach udzielającego zamówienie wraz z przystosowaniem tych pomieszczeń,

3. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania na czas
oznaczony od dnia podpisania do czasu udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ w ramach
kontraktów z NFZ do których realizacji w/w usługi są niezbędne.

4. Miejsce i termin udzielania informacji:
Materiały dotyczące warunków konkursu można odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Szpitalna
7, pok. 20 I piętro budynku biurowca Szpitala w godz. BOado 1400, pobrać ze strony internetowej
lub otrzymać po przesłaniu wniosku pocztą .

5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

"Oferta na świadczenie badań tomografem komputerowym"
Nie otwierać przed 14.06.2010 r. godz. 10:05 roku." I
na adres Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

64-000 Kościan ul. Szpitalna 7 do dnia 14.06.2010 godziny 10:00 .
6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2010 r. w małej sali konferencyjnej Szpitala I piętro.
7. Termin związania ofertą:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
B. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu

składania ofert bez podania przyczyny.
9. Skargi i protesty - w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem

konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu
rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do
Zamawiającego umotywowany protest.
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