
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

Postępowanie konkursowe nr 1/2016 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół 

Wyższych 

Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin 

Tel. 091 422 12 45 fax. 091 422 12 45 

 

ogłasza konkurs ofert 

o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na rzecz pacjentów objętych opieką w 

jednostkach SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie. 

1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do 30.06.2019r. 
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 1.07.2016r. 

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekty umów, można 

uzyskać w Sekretariacie SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie tel. 091 422 12 45 lub na stronie 

internetowej: www.spzozsw.pl „Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielenie zamówienia na 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na 

rzecz pacjentów objętych opieką w jednostkach SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie”. 

4. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej, na 

formularzach proponowanych przez Udzielającego Zamówienia do dnia 08.06.2016r. do godz. 

10.00, w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 

al. Wojska Polskiego 91, 70-481 Szczecin. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia dnia 08.06.2016r. o godz. 

10.30r. (gabinet Kierownika przy Sekretariacie). 

6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływy terminu składnia ofert. 

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szkół Wyższych w Szczecinie, do 14 dni od upływu terminu składnia ofert. 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie zastrzega sobie 

prawo do przesunięcia terminu składnia ofert. 

Tryb zamówienia: konkurs ofert organizowany na podstawie art.. 26-27 ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r poz.618 ze zm.) oraz art.140, art. 141, 

art.146 ust. 1, art.147-150, 151 ust.1-2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.  

Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 

Zatwierdził: 

 

 

http://www.spzozsw.pl/

