
Sejny, dnia 28 listopada 2011 r. 

Ogłoszenie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 26 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ogłasza 

konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium.  

Wspólny Słownik Zamówień: 71 90 00 00-7 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby SP ZOZ w 

Sejnach. Informacje na temat rodzajów badań znajdują się w formularzu ofertowo – 

cenowym. 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert , należy składać 

w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielenie 

zamówienia na świadczenia usług medycznych w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium” w siedzibie Zamawiającego w 

sekretariacie SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2 w godz. 7.00 – 14.35 w terminie do 

dnia 08.12.2011 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone 

Wykonawcy bez rozpatrywania. Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie 

Zamawiającego, w pokoju nr 7 lub na stronie internetowej: www.szpital.sejny.pl 

Miejsce i termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2011 r. o godz. 11.30 w siedzibie SP ZOZ w Sejnach, ul. 

Dr E. Rittlera 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia 

terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia 

konkursu ofert. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez SP ZOZ w Sejnach lub Komisję Konkursową zasad przeprowadzenia konkursu mogą 

składać środki odwoławcze: skargi lub protesty. 

Umowa na świadczenie wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby SP ZOZ w Sejnach 

zawarta będzie na okres 36 miesięcy. 

Szacunkowa ilość osób ubezpieczonych: 25 000. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zastrzega sobie prawo do 

odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

http://www.szpital.sejny.pl/

