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Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o.

Na podstawie  art. 26 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2911r. (j.t .Dz. U. 

z 2015 r. poz 618 ze zm.) oraz w oparciu o wewnętrzne przepisy Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka z o. o.

ogłasza konkurs 

na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  na  rzecz 
Udzielającego  Zamówienia  badań  w  zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej  w  tym 
serologii, bakteriologii wraz z obsługą Banku Krwi.

I. PRZEDMIOT I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie 

badań w  zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej  w  tym serologii,  bakteriologii  wraz  z  obsługą 

Banku Krwi.

2. Miejsce udzielania świadczeń: 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne 
o przedmiocie zamówienia: 
dostępne w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 
Stycznia 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz na stronie 
internetowej Szpitala:
www.szpitalwyrzysk.com./konkursy/swiadczenia.

4. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Udzielający Zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.1  suma cen badań - 90 %

1.2  jakość - 5%

1.3  doświadczenie - 5%
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II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy składać do dnia  28 lutego  2017 r. godz. 09:30 w siedzibie Udzielającego 

zamówienia: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o., 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41, 

Sekretariat.

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szpitala 28 lutego 2017 r. godz. 09:45 w siedzibie 

Udzielającego  zamówienia:  Szpital  Powiatowy  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  89-300  Wyrzysk, 

ul. 22 Stycznia 41, budynek administracji -  sala konferencyjna.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
1. Ogłoszenie  o rozstrzygnięciu  konkursu ofert  zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Szpitala: www.szpitalwyrzysk.com./konkursy/swiadczenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Administracji Szpitala.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 1 będzie zawierać nazwę albo imię i nazwisko oraz siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Przyjmującego zamówienie, który został wybrany

Zapraszamy do składania ofert !!!
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