
Załącznik nr 2 do zarządzenia 
 

OGŁOSZENIE 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
2008.164.1027)  SSzzppiittaallaa  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  WWoołłoommiinniiee, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne w zakresie  diagnostyki obrazowej i zaprasza do składania ofert.  
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: 
1. Diagnostyki obrazowej Rtg, Usg, TK i RM. 
 
PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:  
Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.  
 
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI:  
Szczegółowych informacji formalnych udziela Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia szpitala  w Wołominie, bud. 
Administracji, pok.20, pod numerem telefonicznym [22]76.33.209 oraz na stronie internetowej www.szpitalwolomin.pl 

w zakładce ZAMÓWIENIA. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:                                  
            „„OOffeerrttaa  nnaa    uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  nnaa  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  zzddrroowwoottnnee  ww  zzaakkrreessiiee  ddiiaaggnnoossttyykkii    

                      oobbrraazzoowweejj  oobbeejjmmuujjąącceejj    RRttgg,,  UUssgg,,  TTKK  ii  MMRR  ””..  

 

Nie otwierać przed  15.06.2018 r. godz. 11.30 ” 

na adres:   SSzzppiittaallaa  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  WWoołłoommiinniiee,   ul, Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, budynek    
                   Główny, Kancelaria szpitala do dnia r. do godz. 11:00. 
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 15.06.2018 r., godz. 12.00 w pokoju nr 19, bud. Administracji, I piętro w 
siedzibie ogłaszającego. 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni  licząc od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
 
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego - jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu - Oferent może 
złożyć umotywowaną skargę do Komisji konkursowej. 
Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone.  
W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego 
umotywowany protest. 
 
 

______________________________________ 
 

D Y R E K T O R 
[-] mgr Andrzej Gruza 

 


