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                          Szczegółowe warunki konkursu ofert. 
 
Poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań 
laboratoryjnych uzupełniających na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29. 

       § 1 

1. Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r w sprawie umowy o udzielanie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz U Nr 93 poz. 592), zwanym dalej 
rozporządzeniem, oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej 
(Dz.U.Nr 14 z  2007r. poz. 89 – z póź. zm.) 

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej szczegółowymi 
warunkami, określaj ą wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofert, sposób 
przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z 
tymi czynnościami. 

3. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złoŜenia oferty winien zapoznać się ze 
wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach. 

4. Organizatorem konkursu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 
ul. Wolności 29 - zwany dalej Zamawiającym. 

                                                                            § 2  

         Przedmiotem konkursu jest: 
       Wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego obejmuje następujące 

pakiety/zadania:  
1. Chemia kliniczna i koagulologia. 
2. Diagnostyka anemii.  
3. Analityka ogólna.  
4. Serologia.  
5. Diagnostyka hormonalna  
6. Markery onkologiczne.  
7. Badania wirusologiczne.  
8. Badania toksykologiczne.  
9. Monitorowanie stęŜenia leków 
10. Badania alergologiczne.  
11. Badania autoimmunodiagnostyczne. 

       w/g Załącznika nr 1 (formularza cenowego) stanowiącego integralną część niniejszych 
warunków konkursu. 

                                                                         § 3 

Termin realizacji świadczeń: 12 miesięcy (jeden rok) od daty obowiązywania umowy. 

                                                                            § 4 

l. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty w formie pisemnej, w/g 
formularza (wzoru) załącznik do niniejszej specyfikacji. 

2. Oferent ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości 
złoŜenia oferty częściowej. 
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3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. KaŜda 
zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i zaparafowana przez osobę 
podpisującą ofertę. Oferta musi być trwale spięta lub zszyta. 

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

§ 5 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. 
2. Koperta, o której mowa w pkt l musi być opisana w następujący sposób: 

pełna nazwa Oferenta, adres, informacja:   
" Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych uzupełniających". 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia  21-12-2010r. do godziny 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Myszkowie, ul. Wolności 29 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie traktować ofertę przesłaną pocztą jako złoŜoną w terminie 
    wyłącznie wówczas, gdy oferta wpłynie do Zamawiającego i zostanie zarejestrowana przed 
    terminem i godziną wyznaczoną do składania ofert.  
 
                          
                                                                            §6 

I. Oferta powinna zawierać: 
1. Zasady wykonywania badań i dostarczania wyników. 
1.1. Aktualne dokumenty potwierdzające istnienie firmy - odpis z rejestru Urzędu Wojewódzkiego, 

wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
1.2. Oświadczenie oferenta, Ŝe w przypadku wgrania konkursu zobowiązuje się do przedstawienia 

obowiązkowego ubezpieczenia OC na zakres i wartość obejmującą przedmiot wykonywanych 
badań określonych w niniejszej specyfikacji. 

II.  l .Oferent składa inne dokumenty i oświadczenia, mające wpływ na merytoryczną wartość                                                     
składanej  oferty (certyfikaty, uprawnienia, referencje itp.) 

     2. Niespełnienie wymogów określonych w niniejszym paragrafie skutkuje odrzuceniem    
  oferty. 

III. 1.  Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Brak jakiegokolwiek 
z w/w dokumentów, lub złoŜenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone 
przez oferenta za zgodność z oryginałem, odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty jako 
sprzecznej z warunkami konkursu. 

                                                                              §7 

      Warunki świadczenia usług: 
1. Wykonywanie badań (określonych w Załączniku Nr l do szczegółowych warunków )                                                
     odbywać się będzie cyklicznie w zaleŜności od potrzeb zamawiającego Zamawiającego.  

1) Odbiór materiału do badań odbywał się będzie bezpośrednio z laboratorium analitycznego  
       Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, na koszt i ryzyko wybranego oferenta. 
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§ 8 

1. Okres związania złoŜoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 21-12-2010r. o godzinie 12:30 
w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna Budynek B-2 w Myszkowie, ul. Wolności 29. 

 
                                                                   § 9 

W toku postępowania konkursowego, jednakŜe przed rozstrzygnięciem konkursu-oferent moŜe złoŜyć 
do komisji konkursowej umotywowane zapytanie, które komisja konkursowa rozpatrzy w ciągu 3 dni 
od daty jego złoŜenia. 

                                                                               § 10 

Oferent moŜe złoŜyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia 
konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 
Rozpoznanie i rozstrzygnięcie protestu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złoŜenia. 

                                                                             § 11 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania 
ofert w kaŜdym czasie bez podania przyczyn. 

                                                                             § 12 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego 
wyniku na piśmie.           

                                                                              § 13 

Z oferentem, którego oferta zostanie uznana przez komisję konkursową za najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa (wg załączonego wzoru) w dniu i miejscu wyznaczonym odrębnym 
pismem przez Zamawiającego.               

                                                             Myszków dnia 07-12-2010r. 

 

 

                                                                                                         Zatwierdził:  

                     -lek.med.Wojciech Picheta- 

                                                                                      .................................................... 

        (Dyrektor/kierownik jednostki) 
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                                     Oferta konkursowa 

                                                                            (wzór) 

Dane Oferenta:……………………………………………………………………………… 

Nazwa Oferenta.: ……………………………………………………………………………. 

Adres: …………………......................................... NIP: …………………………………….. 
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych 
uzupełniających dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie: 

l. Oferujemy wykonanie przedmiotu konkursu na następujących warunkach; 

1. Stawka jednostkowa badania oraz wartość oferty na czas wykonywania usługi: zgodnie z 
Załącznikiem Nr l  (formularz cenowy). 

Wartość oferty na czas wykonywania usługi t.j 12 miesięcy wynosi:  

Pakiet nr I  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr II  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr III  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr IV  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr V …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr VI  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 
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Pakiet nr VII  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr VIII  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr IX  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr X  …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Pakiet nr XI   …………………………………………… 

łącznie: .......................................... PLN  

(słownie: …………………………..........................................................................................) 

Całkowita wartość oferty łącznie:  

netto: …………………… PLN (słownie: ……………………………………………………) 

brutto: …………………..PLN (słownie: ……………………………………………………..) 

2. Czas trwania umowy: 12 miesięcy od daty jej obowiązywania 

3. Termin płatności................................ dni od daty otrzymania faktury VAT ( do 30 dni). 

II. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta:  

  1/ ................................................................................................ 

UWAGA: Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty wyszczególnione w § 6 specyfikacji 
konkursowej. 

                                                                            ……………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby/osób* uprawnionej  
do reprezentowania oferenta) 

 


