
Zarząd,

Mościckiego Centrum Medycznego

spółka z ogtaniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie,

ul. E. Kwiatkowskiego 15

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. ż6 - 27 ustav,ry z dnia 15

kwietnia 2OL1r. o działalności leczniczej (Dz, U. Nr 112, poz.654zLaL'J,r,zpóŹn.zm-)

T,aprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkur§e ofert na łrlykonywanie usług medycznych

ły zakresie badań analityki medycznei

Planowany termin obowiązywania umołvlz od O1.01.2016 roku do3I.L2.2018 roku

Szczegółowe materiały o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji oraz formularze

ofertowe wrazz projektem urnowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia:

Mościckie Centrum Medyczna §p. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,

ul. E. Kwiatkowskiego 15, pok, 139

od dnia 28.09.2015 r., w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach

B.00 - 14.00 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamóruieniai www.mcm.netpl w zakładce

,,Konkursy ofert". Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 1,4 68 B0 51B,

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie MoŚcickiego

Centrum Medycznego sp, z o,o., ul. E. Kwiatkawskiego 15, 33-101" Tarnów do t6.1a.2015 r.

do godz. 10.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem

,,Konkurs ofert na wykonywanie usług medycanych w zakresie badań analityki medycznei"

Otwarcie ofeĘ stwierdzenie ważności oraz wstępna ocena nasĘpi w dniu 19.10.2015

o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. przy ul.

Kwiatkowskiego 15, 33-10]. Tarnów.

r.

E,

Ą



RozstrzYgnięcie konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia
oraz \Ą/ siedzibie MoŚcickiego Centrum Medycznego Sp. z o,o, w Tarnowie

w dniu 26.10.2015 roku o godzinie 10:00

Termin związania oferĘ nie dłuższy niż 30 dni od upływu Ęrminu skladania ofert.

Udzielająry zamówieniazastrzegasobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia
okolicznoŚci wskazanYch w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Środków PublicznYch z dnia 27 sierpnia 2a04 r. lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent moŻe złoĘĆ w toku postępowania konkursowego umołwowany protest do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent moŻe w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego
zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Tarnów, dn, 28.09.2015 roku

PREZES ARZĄDU

Anna §Ka



Materiałydo pobrania:

L. Wzór umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
analitycznych

2. Załączniknr 1- Formularz ofertowy
3. Załączniknt? - Formularz cenovlł/
4. Załączniknr 3 - Oświadczenie
5. Załączniknr 4 - Warunki sprzętowe oraz transportu świadczonych usług
6. Załączaiknr 5 - Osoby realizujące świadczenia
7. Zńączniknr 6 - Podmioty dta których wykonywane były usługi medyczne w zakresie

analiĘki medycznej


