
Zalqc:nik I1r I do :ar:qd:el1ia
D)'rek/ora S:pilala WolskieRo nr

/57/2017 = dnia 06.06.20/7 r.

OGLOSZE IE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIE.I
SAMODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNE.I

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasla kookurs ofert na udlielanie specjalistycznych swiadclen ldrowotnyeh w lakresie proktologii
polegaj~cych na wykon)'waniu badan, l-:lbiel(ow i konsultacji specjalist)'cln)'ch w "oradni
proktolol(iclDej i Oddlialach Slpitala przel lekarl)' prowadl.llC)'ch ind)'widualn~ prakt)'k~ lekars4
lub ind)'wi<lualn~ specjalist)'Cln~ I}raktyk~ lekars4 w przedsi~biorstwie podmiotu lecluiclel(o.

Tennin rozpoez~eia i ezas tm'ania umow w obu zakresaeh: 0<1dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.
InforJnaeje a warunkaeh konkursu. fonnularze ofert. wlOry umow udost~pniane sq w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warsz-:lwie. ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i Szkolen. Paw. II pok.! Oa. w godz. ad 9.00 do
14.00 lub na stronie internctowej Szpitala Wolskiego \\\\\\.\\olski.mcd.pJ

Proponowana przez Udliclaj~cel(o lamowienia maks)'malna cena jednostkowa (ktora to kwota bez
po<latku VAT jesl riiwnorz~dna 1 kwol~ netto):

- 250,00 zl brulto- za \\')'konanic I zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii ogolnej 5zpitala
Wolskiego w ramach grUDYJGP F93. (cena minima/na: /50.00 =Ibrul/o)

- 90,00 zl brulto- za wykonanie I zabiegu operacyjnego w Oddzialc Chirurgii ogolnej 5zpitala
Wolskiego w ramach "rUDYJGP F94, (cena minima/na: 50 =1)

- 90,00 zl brulto- za 1konsultacje pacjcnla hospitalizowancgo w Oddzia!ach 5zpitala (konsultacja
specjalistyczna w polaczeniu z rektoskopia lub bez). (cena minima/na: 50.00 =I
brlll/o)

- ~.50 zl brulto- za I punkt NFZ wykonany. prawid!owo sprawozdany i wskazany w Poradni
oroktologicznej, (cena minimalna: 2.50 =Ibruno)

Miejsce i lermin skla<lania oferl: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. pok.IOa <10dnia
09 Clen"ca 2017 r. <10l(O<ll. 13.00.

Oferty nalety skla<lae w z.llmknietej kopercie opisanej w sposoh wskazany w 5WKO.

KonkLlrs na L1dzielanie swiadczen zdrowotnyeh lOstanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw.
II. pokoj or lOa, w <lniLl20 Clen"ca 2017 r. a godzinic 14.00.

Oferentjest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni ad uplywu terminu skla<lania ofert.

U<lzielajqcy zamow)enia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania otert.
przesLlniecia terminu skladania ofert. uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuniecia terminLl
rozstrzygni,cia post,powania w przypadkLl koniecznosci L1zupelnienia dokLlmentow przez oferenta.
W toku postepowania konkursowego Oferent. ktorego interes prawny doznal uszczerbku. ma prawo do
skladania protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezych od dnia dokonania zaskarzonej
czynnosci. nie pozniej jednak nit do dnia rozstrzygni<;cia konkLlrsLl.
Olerent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskicgo w terminie 7 <lniod <lnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.
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