
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A, 

tel./fax (81) 827 22 78,  

e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,   
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Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000487468 

Kapitał zakładowy  24.284 400,00 zł  

 

OGŁOSZENIE 

 

 o postępowaniu na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Izba 

Przyjęć, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Podstawa prawna: 

art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 

z zm.). 

 

Prezes 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, 

ul. Przemysłowa 4a 

ogłasza  postępowanie na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych          

w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w trybie Konkursu Ofert. 

 

        Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi                            

i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty              

w siedzibie Udzielającego zamówienia, Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, 

Marketingu  i Statystyki Medycznej, w dniach od  poniedziałku do  piątku, w godzinach od 

8.00 do 15.00. Termin składania ofert – do dnia 26 listopada 2014 roku do godz.14.00. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia. 

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. 

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

Na kopercie poza danymi adresata winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta 

na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Izba Przyjęć, 

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - nie otwierać przed dniem 26 

listopada 2014 roku, godz. 14.15.” 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi do dnia 28 listopada 2014 roku do 

godz.15.00. 

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości 

związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert. 

Osobą uprawnioną, w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest: Pani 

Honorata Chomicka-Kruk, tel. (81) 827 34 11 - w zakresie Materiałów Informacyjnych i 

Szczegółowych Warunków Konkursu oraz w zakresie przedmiotu konkursu. 

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust.1-5, art. 

152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164,poz.1027 ze zm.). 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na 

stronie internetowej - www.pczol.pl - w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku, do godz. 

15.30. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz 

przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. 

 

 

 

Opole Lubelskie, dnia 20 listopada 2014 roku.       


