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OGLOSZENIE
"Dolnosl~skie Centrum

Zdrowia Psychicznego" sp. z 0.0.,
50-226 Wroclaw, Wybrzeze J. Conrada - Korzeniowskiego 18,
oglasza konkurs na:
swiadczenia medyczne w zakresie transportu sanitarnego dla pacjent6w "DCZP" sp. z 0.0.
I. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu s~ swiadczenia medyczne w zakresie transportu sanitarnego dla pacjent6w
"DCZP" sp. z 0.0.:
I) transport zespolem ratunkowym na terenie Wroclawia ( S-M),- w ilosci 100 wyjazd6w;
2) transport zespolem ratunkowym poza Wroclaw ( S-T), - w ilosci 10 wyjazd6w;
3) transport zespolem wypadkowym na terenie Wroclawia (P-M),- w ilosci 100 wyjazd6w;
4) transport zespolem wypadkowym poza Wroclaw (P-T),- w ilosci 10 wyjazd6w;
5) transport zespolem przewozowym z ratownikiem lub sanitariuszem na terenie Wroclawia (TS-M),
w ilosci 300 wyjazd6w;
6) transport zespolem przewozowym z ratownikiem lub sanitariuszem poza Wroclaw ( TS- T),- w
ilosci 30 wyjazd6w;
7) transport zespolem przewozowym z kierowc~na terenie Wroclawia (T-M),- w ilosci 50 wyjazd6w;
8) transport zespolem przewozowym z kierowc~poza Wroclawia (T-T),- w ilosci 50 wyjazd6w;
2. Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
3. Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosc skladania ofert r6wnowaznych.
4. Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosc skladania ofert cz~sciowych.
5. Szczeg610we Warunki Konkursu mozna pobrac ze strony intemetowej www.dczp.wrodaw.pllub w
siedzibie Zamawiaj~cego "Dolnosl~skie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. 50-226 Wroclaw,
ul. Wybrzeze J. C-Korzeniowskiego 18; budynek A; Dzial Organizacji, Logistyki i Zam6wien
Publicznych, IIp. pok6j nr I w godz. od 8:00 do 14:00; ,(oplata 20,00 zl. jedynie w przypadku odbioru w
formie papierowej).od dnia 05.11.2012 r.
6. Oferty w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nalezy skladac w siedzibie Zamawiaj~cego;
"Dolnoslctskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. ul. Wybrzeze J. C-Korzeniowskiego 18, 50
226 Wroclaw; budynek G, Sekretariat do dnia: 15.11.2012 r., do godz. 10.00.
7. Otwarcie ofert nast<wi w siedzibie Zamawiaj~cego "Dolnosl~skie Centrum Zdrowia Psychicznego"
sp. z o. o. ul. Wybrzeze J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wroclaw; Budynek A; DzialOrganizacji,
Logistyki i Zam6wien Publicznych, IIp. pok6j nr I,dnia 15.11.2012 r., 0 godz.10:30.
8. Okres zwi¥ania ofert~kazdegoOferenta wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert,
9. Do czasu rozstrzygni~cia konkursu Oferentom przysluguje prawo zlozenia umotywowanego protestu w
terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci.
10. Odwolanie dotycz~ce rozstrzygni~cia konkursu moze zostac zlozone najp6zniej w terminie 7 dni od
daty ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu post~powania.
II. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu oraz do przesuni~cia terminu skladania
ofert w kazdym czasie bez podania przyczyn.

