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Nr postępowania: KO/2022-09/1                                                                        Trzebnica, 20.09.2022 r. 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul Prusicka 53-55, 53-55 Trzebnica (Udzielający 

zamówienia) działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2022.633 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j.) 

 

ogłasza 

 

KONKRS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

na wykonywanie badań laboratoryjnych. 

 

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) są dostępne na stronie internetowej                      

www.szpital-trzebnica.pl 

2. TERMIN REALIZACJI UMOWY:  

- zadanie 1-3: 24 m-ce od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.10.2022 r. 

- zadanie 4: 23 m-ce od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.11.2022 r. 

3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Zadanie nr 1 i 3:   

CENA - 88% 

JAKOŚĆ  – 3% 

KOMPLEKSOWOŚĆ – 3% 

DOSTĘPNOŚĆ  – 3% 

CIĄGŁOŚĆ – 3% 

Zadanie nr 2 i 4:   

CENA - 94% 

JAKOŚĆ  – 3% 

KOMPLEKSOWOŚĆ – 3% 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1) Ofertę w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienia, 

w pokoju nr 66 (budynek administracji) do godz. 10.00 do dnia 28.09.2022r. Oferty będą 

przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 - 15.30.  

2) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 28.09.2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego 

zamówienia, w pokoju nr 66 (budynek administracji). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 21 dni od terminu otwarcia ofert i zostanie 

ogłoszone na stronie internetowej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskie w Trzebnicy. 

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

oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,                   

do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest                          

w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

9. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania Oferent może wnieść 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 
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