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Wrocław, dnia 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.,
50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18,
ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :
konsultacji specjalistycznych, tomografii komputerowej, USG, RTG, rezonansu magnetycznego
1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferentów:
- posiadanie wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacji i uprawnień,
2. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres od 22
czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.
3. Szczegółowe Warunki Konkursu (SWK) dotyczące zgłoszenia, materiałów informacyjnych o
przedmiocie konkursu oraz wzór formularza oferty są dostępne w Dziale Zamówień
Infrastruktury i Logistyki budynek „A” godz. od 8:00 do 14:00; Osoba upoważniona do kontaktu
: Maria Dziedzic, telefon: 519 617 818;
4. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego; „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław; budynek „G”,
Sekretariat, do dnia 08.06.2015r., do godz. 10:00. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :
……………………………………
Nie otwierać do dnia 08.06. 2015 roku, do godz.13:00”
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o. o. ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław; Budynek
„G”; w Sali Konferencyjnej 08.06.2015 r. o godz.13:00
6. Kryterium oceny ofert:
1) cena 80%
2) doświadczenie 20%.
Cena za konsultację winna być podana kwotowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
albo poprzez określenie procentowe w odniesieniu do wartości punktu określonej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia dla Zamawiającego. Cena winna uwzględniać wszystkie elementy
kosztotwórcze dla Zamawiającego, w tym wszelkie ewentualne zobowiązania publicznoprawne
Zamawiającego.
7. Zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert do dnia 15.06.2015 roku do godz. 15.00 na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.dczp.wroclaw.pl.
8. Okres związania ofertą każdego Oferenta wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanego
protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
10. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożone najpóźniej w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

