
Ogłoszenie o konkursie ofert

Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny ZaMad Opieki Zdrowotnej
w Jaśle ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło

na podst. art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. Nr 112 poz. 654 z2011, z późn.zm.)

z^prasza do składania ofert w konkursie na

wykonywanie usług medycznych w zakresie:
- chirurgii stomatologicznej

Umowa na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na azas
określony do 31 .I2.2020r. arozpoazęcie wykonywania świadczęń nastąpi niezwłocznię
po podpisaniu umowy.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu w tym z projektem umowy można zapoznać
się w codziennie siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaśle ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło w godz. od 800 do 1400

Szczegółowe warunki konkursu są rownięż dostępne na stronie internetowej
www.zozjaslo.pl
Oferty należy składaó w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 20-12-2017r. do
godziny 1200 .

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentow, ktorzy zechcą przybyó w dniu
20-12-2017 r. do godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.
Rozstrzygniecie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej :

vrlww.zozjaslo.pl oraznatablicy ogłoszeń SP MG ZOZw Jaśle ul. Mickiewicza4 do
dnia28-12-2017 r.
Po upĘwie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu
r ozstr zy gni ęci a p ostęp owani a.

Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie
prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania
przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent
może złożyó do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja konkursowarozpatruje i rozstrzyga
protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega
zawieszeniu, chyba żę z tręści protestu wynika, ze jest on oczywiście bęzzasadny.
Protest złożony po terminie nie podlegarozpatrzęniu.
Oferent biorący udziŃ w postępowaniu konkursowym moze wnieść do Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jaśle, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie
dotyczącerozsttzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej do czasu jego rozpatrzęnia.
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