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Dyrektora S:pitala Wolskiego nr 155/10/7

: dnia 06.06.1017 r.

OGt,OSZENIE

DYREKTOR SZI'IT ALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTY~SKIE./
SAMODZIELNEGO I'UBLICZNEGO ZAKLADU Ol'/EKI ZDROWOTNE./

W WARSZA WI E UL. KASI'RZA KA 17

oglasza konkurs ofert na udzielanic calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
ncurologii w Szpitaillym Oddziale Ratunkowym pnez indywiduallle specjalistyezlle praktyki lekarskie w
przedsi~biorstwie ()odmiotu leelllieze!:o.

Tenn;n rozpocz~eia i ezas trwania umow: od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r.

Inforrnaeje 0 warunkaeh konkursu. forrnularze ofen. wzory urnow udost<;pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i Szkolen. I'aw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.rned.pl

I'roponowana przez Udziclajqcego zamowienia maksymalna cena jcdllostkowa hrulto rownoznaczna
kwocie nelto zc wzgl,du na zwolnienie z podatku VAT:

70,00 zl - za jedn~ godzin<;udzielania ,;wiadczc" zdrowotnych obj<;tyehprzedmiolern post<;powaniadla lekarza
posiadaj~eego II stopnie" specjalizacji lub lekarza posiadaj~cego tytul specjalisty w dziedzinie neurologii

Miejsce i termill skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. pok.IOa do dnia
12.06.2017 r. do godz. 10.30.

Ofeny nalezy skladae w zarnkni<;tej kopereie opisanej w sposob wskazany w szczegolowyeh warunkaeh konkursu
ofen.

Konkurs na udzielanie swiadezeri zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni<;ty w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II.
sala konfereneyjna w dniu 22.06.2017 r. 0 godz. 14.00.

Oferentjest zwiqzany ofenq przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofen.

Udzielajqey zarnowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed temlinem skladania ofen.
przesuni<;eia terminu skladania ofen. uniewaznienia post<;powania konkursowego oraz przesuni<;eia temlinu
rozstrzygni<;cia postl'powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokurnent6w przez oferenta.
W toku posll'powania konkursowego Ofere nt, ktorego interes prawny doznaluszezerbku, ma prawo do skladania
protest ow do Kornisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarzonej ezynnosei. nie
p6iniej jednak niz do dnia rozstrzygni,eia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terrninie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygnil'eiu postl'powania.
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