OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju: badania tomografii komputerowej, pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
Spółka Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Katowicach,
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: badania tomografii
komputerowej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. (ul. Sokołowskiego 2, 40 – 749
Katowice), wraz z obowiązkiem organizacji przez oferenta pod ww. adresem własnej pracowni
tomografii komputerowej, w wynajętych od Szpitala pomieszczeniach
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 27 lutego 2015 r., do godziny 12:00 na adres: Szpital Murcki Sp. z
o.o., ul. Sokołowskiego 2, 40 – 749 Katowice (pocztą, kurierem lub osobiście; godziny pracy
sekretariatu administracji Szpitala: pn – pt. 8:00 – 14:30).
O zachowaniu ww. terminu decyduje chwila wpływu oferty do Szpitala.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, która:
powinna być zaadresowana: Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2, 40 – 749
•
Katowice,
•
powinna zawierać nazwę i adres oferenta,
• powinna posiadać opis:
„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych –
badania tomografii komputerowej pod adresem ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach”.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
1.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.

2.

Informacji na temat przedmiotu postępowania udziela: Dyrektor ds. TechnicznoAdministracyjnych Włodzimierz Sieradzki, tel. 32 255 61 63.

3.

Szpital zastrzega, że dane dotyczące liczby świadczeń przewidywanych w każdym
miesiącu podane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert mają charakter wyłącznie
informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z
przyszłej umowy.

4.

Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku
Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n.,
z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do
dnia 10 marca 2015 r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:
na stronie www.szpitalmurcki.pl
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

5.
•
•

Katowice, dnia 10.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 10.02. 2015 r.
Opis przedmiotu zamówienia
wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
85121000-3 Usługi medyczne
85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

Katowice, dnia 10.02..2015 r.

