
Rzezawa, dnia 14.10.2021 r.  

 

OGŁOSZENIE  
art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2020. 295 j.t.  z późn. zm.) oraz 
odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 
i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. 2020. 1398 j.t. z późn. zm.) 
 
 
 

 

I.  UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa:     Samodzielny Publiczny Gminny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie                      

Adres:      32 – 765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30 

2. Telefon:    (0-14) 6858410,   

3. E-mail :spgzoz.rzezawa@onet.pl 

4. Osoba uprawniona do kontaktów: Bożena Grzybacz                    

 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Wykonywania badań RTG na rzecz pacjentów  SPGZOZ w Rzezawie prowadzonych na 

podstawie skierowań. 
2. Czas trwania zamówienia: od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r. 

 

III.   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                      

I TECHNICZNYM 

 

Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w 

Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, zwanych dalej SWKO.  

 

IV. TRYBY 

1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert  

2. Kryteria oceny ofert: cena. 

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących 

formularzy oferty:  

 bezpłatnie w siedzibie Udzielającego zamówienie, 

 do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienie  

 

4. Sposób składania ofert:  

 forma:  pisemna, w zamkniętej kopercie, oznakowanej odpowiednim napisem : 

Oferta na konkurs ofert  na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie : 

badań RTG na rzecz pacjentów  SPGZOZ w Rzezawie  prowadzonych na podstawie 

skierowań." 

GZOZ-K-271-2-21 

  nie otwierać do dnia  26.10.2021 r do godz. 12.00.oraz danymi Oferenta  

 miejsce:  

       siedziba Udzielającego zamówienie – Budynek Centrum Rehabilitacji- I piętro, pokój 

administracja 



5. Termin składania ofert:   do dnia 26.10.2021 r. godz. 11.30
00

 

Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

6. Otwarcie ofert: 

miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie                      

Adres:      32 – 765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30 A, gabinet lekarski 

 26.10. r. godz. 12:00 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert.  

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert.    

9. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 

153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych  

V.                 INNE INFORMACJE 

 Ogłoszenie zamieszczono w następujących miejscach: 

 strona internetowa www.spgzoz-rzezawa.pl  / zakładka zamówienia publiczne/      

Bożena Grzybacz 
DYREKTOR 

http://www.spgzoz-rzezawa.pl/

