Zalqczniknr I do Zarzqdzenia nr 27
Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
z dnia I1.09.2019r

OGI.,OSZENIE

w Sochaczewie z siedzibq przy
ul. Batalion6w Chlopskich3l7,96-500 Sochaczew na podstawie art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15
kwietnia 20llr. o dzialalno Sci leczniczej (Dz.U. z 2018r, poz. 2190 z p62n. zm) oglasza konkurs
ofert na udzielenie zam6wienia na wykonywanie Swiadczeri zdrowotnych na ruecz pacjentow
ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w zakresie:
Zespol Opieki Zdrowotnej ,,szpitala Powiatowego"

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz prowadzenia banku krwi
wraz z dzierLaw4 pomieszczefi przeznaczonych na ten cel
zgodnie ze szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert
Termin rozpoczgcia

i

czas

trwania um6w: od

01

.10.2019r na okres 5 lat.

Szczeg6lowe warunki konkursu ofert, formularze ofert udostgpnia sig w siedzibie ZOZ,,Szpitala
Powiatowego" w Sochaczewie w Sekcji zakup6w i zam6wieri publicznych pok. 158 w dni
robocze w godz.800-1 500 orazna stronie interneiowej Szpitala www.szpitaisochaczew.pl.
Telefon kontaktowy:0-46 864 95 2l,fax:0-46 864 95 25

Miejsce i termin skladania ofert: ZOZ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, ul. Batalion6w
Chlopskich 317,96-500 Sochaczew, Kancelariaszpitala - pok. 143 do dnia 18.09.2019 r. do
godz. 1000.
Oferty nale|y skladad w zamknigtej kopercie, opisanej w spos6b wskazany w szczegolowych
warunkach konkursu ofert.

Konkurs ofert na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych zostanie rozstrzygnigty w siedzibie ZOZ
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, ul. Batalion6w Chlopskich 317, 96-500 Sochaczew.
Informacja o rozstrzygnigciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogloszeri przy
Kancelarii Szpitala, pok. 143 orazna stronie internetowej Szpitalawterminie do 5 dni od dnia
skladania ofert.
Oferent bEdzie zwi1zany zlohonq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj4cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed, terminem
skladaniem ofert, przesunigcia terminu skladania ofert, uniewaznienia postgpowania
konkursowego oraz przesunigcia terminu rozstrzygnigcia postgpowania w przypadku
koniecznoSci uzupelniania dokument6w przez oferenta.

W toku postgpowania konkursowego Oferent, kt6rego interes prawny doznal. uszczerbku, ma
prawo do skladania protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia
dokonania zaskarhonej czynnoSci, nie p62niej jednak niZ do dnia rozstrzygnigciakonkursu.
Oferent ma prawo zLolenra odwolania do Dyrektora Szpitala zgodnie z. art. I53 oraz art. 154 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
o

gloszenia o rczstrzy gnigciu postgpowania.
hou:ski

