Orzesze, 03.12.2020 r.
OTN/ 2049 /2020

OGŁOSZENIE
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Orzeszu ul. Mikołowska 208
(zwany w dalszej części Ośrodkiem), działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) jako Udzielający Zamówienia
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie:
1. Przewozu pacjenta karetką z ratownikiem medycznym lub bez ratownika
medycznego.
2. Wykonywania badań laboratoryjnych wraz z transportem.
3. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy w zakresie zadań
określonych w statucie tego podmiotu w ramach konsultacji kardiologicznych,
dermatologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, chirurgicznych urazowoortopedycznych, okulistycznych, otolaryngologicznych, stomatologicznych oraz
wykonania badań RTG, USG, EKG wraz z opisem.
I.

Umowy zostaną zawarte na czas od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

II.

Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu
03.12.2020 r. na stronie internetowej https://otnorzesze-bip.slaskie.pl/ oraz na tablicy
ogłoszeń Ośrodka w Orzeszu.

III.

Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić
w zaklejonej kopercie oznaczonej: „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE”.

IV.

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Ośrodka Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ, ul. Mikołowska 208 w Orzeszu do dnia
15.12.2020 r. do godziny 10:00.
1) Składający ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę
i godzinę złożenia oferty.
2) Oferta przesłana drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie
ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

V.

Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
ofert:
1) Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się
w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 208
w sekretariacie medycznym w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 10:15.
2) Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty, jeżeli
zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
3) Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie
i Komisja ulega rozwiązaniu.

4) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie
internetowej https://otnorzesze-bip.slaskie.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzicie
Ośrodka wraz z pisemnym zawiadomieniem biorących udział w konkursie
Oferentów w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
VI.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi:
1) Oferentowi w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia
postępowania, przysługuje prawo do złożenia do komisji protest w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
2) Oferentowi w toku postępowania konkursowego, przysługuje prawo do złożenia
odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Ze szczególnymi warunkami konkursu można zapoznać się w sekretariacie medycznym
Ośrodka pod nr tel. (32) 326 08 58 wew. 109.

Piotr Lewandowski
Dyrektor Ośrodka Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

