OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:
1. Badania tomografii komputerowej (TK).
2. Badania rezonansu magnetycznego (NMR).
3. Spectro MRI, traktografia.
Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala
www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.).
Oferty należy składać do 22 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed
dniem 10 luty 2016 roku do godziny 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2016 r. o godz. 12:30.
Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu
określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581z późn.
zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

