
         Knurów, dnia 14.07.2017 r.  
 

OGŁOSZENIE 
 

KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie 
44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8 

 

zaprasza 
 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 

BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 
Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych 
określonych w Załączniku nr 4 Formularz cenowy do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

 
I. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą i spełniające wymagania określone                           
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 
II. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można pobrać ze strony internetowej www.zozknurow.pl od dnia 
ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. 14.07.2017 r. 
III. Oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (budynek Dyrekcji, I piętro, pokój nr 24). 
IV. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2017 r. o godz. 10:00. 
V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 25.07.2017 r. o godz. 10:10 (budynek 
Dyrekcji, I piętro, pokój nr 24). 
VI. Udzielający zamówienia ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 
oraz na tablicy ogłoszeń. 
VII. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: zmiany terminu składania i otwarcia ofert, odwołania 
konkursu w całości, lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez podania przyczyny jak również do 
unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia. 
IX. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane ustawą o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) 
 

 

 

 

Załączniki: 
SWKO z załącznikami od 1 do 3  
Załącznik nr 4 Formularz cenowy do SWKO 
Załącznik nr 5 Wykaz badań do SWKO 
Załącznik nr 3 do Wzoru umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zozknurow.pl/pliki/swko1.doc
http://zozknurow.pl/pliki/z4fc.xls
http://zozknurow.pl/pliki/z5.xls
http://zozknurow.pl/pliki/z3.xls


 

 

 

 

 


