
 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1/11/2022 

Kierownika GSPZLO  

w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 9 listopada 2022 roku 

 

OGŁOSZENIE  

 

z dnia 9 listopada 2022 roku 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego z siedzibą  

w Ożarowie Mazowieckim  

 

 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

 (Dz.U. 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 

z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: 

 

udzielenie zamówienia świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań 

diagnostycznych 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu, zawarte w dokumentacji Szczegółowe 

Warunki Konkursu (wraz z niezbędnymi formularzami i projektem umowy), otrzymać można w 

pokoju nr 106 przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Ożarowie Mazowieckim (tel. 22 344 86 16) oraz 

pobrać ze strony internetowej http://www.gspzlo-ozarow.pl. 

2. Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług zdrowotnych zostanie zawarta 

na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku. 

3. Ofertę należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób 

uprawnionych do reprezentowania oferenta, w dwóch zapieczętowanych kopertach, wewnętrznej i 

zewnętrznej. Na kopercie wewnętrznej należy zamieścić dane podmiotu składającego ofertę, a 

zewnętrzną zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisami: “Konkurs ofert na 

udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań 

diagnostycznych” Nie otwierać przed dniem 22.11.2022 roku przed godz. 11.00” do dnia 22 

listopada 2022 roku do godz. 10:30 w pokoju numer 106 przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Ożarowie 

Mazowieckim. Oferty można przesłać pocztą. Na wyżej wymieniony adres. 

4. Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty 

przyjmie się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia. 

5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni od upływu terminu 

składania ofert, chyba że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie w terminie 

późniejszym. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Udzielającego 

zamówienia, podając nazwę (imię i nazwisko) oraz siedzibę (adres zamieszkania lub adres siedziby) 

oferenta/oferentów, którzy zostali wybrani, a następnie potwierdzi na piśmie. 

6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bez podania przyczyn, 

przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania. 

http://www.gspzlo-ozarow.pl/
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