
 
 

Sejny, dnia 15.02.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ogłasza konkurs na: 

- dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na cele przechowywania zwłok  

   - odbiór zwłok ze Szpitala Powiatowego w Sejnach i ZPO oraz  przygotowania i wydania   

osobom upoważnionym do pochówku” 

 

I. Nazwa i adres siedziby Organizatora konkursu: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

adres: ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16 – 500 Sejny 

KRS  0000016297 

NIP 844-17-84-785 

REGON 790317340 

 

II. Zaproszenie do składania ofert na  

- dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na cele przechowywania zwłok  

- odbiór zwłok ze Szpitala Powiatowego w Sejnach i ZPO oraz  przygotowania i wydania   

osobom upoważnionym do pochówku” 

Powierzchnia do wydzierżawienia: pomieszczenie główne – 27,41 m2, przedsionek – 11,69 

m2, łącznie 39,10  m2 

Oferta winna być sporządzona na piśmie i dostarczona w zamkniętej kopercie pod w/w adres 

do Sekretariatu  SP ZOZ w Sejnach  lub pocztą.  

Na kopercie należy podać nazwę konkursu oraz adres i nazwę firmy składającej ofertę.  

 

III. Okres obowiązywania umowy – 3 lata 

 

IV. Miejsce i sposoby uzyskiwania dodatkowych informacji w  przedmiocie Konkursu 

oraz  postanowieniach projektów umów: 

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w 

godzinach 700-1400, osoba upoważniona do kontaktu Paweł Buczyński, tel. 875 172 312  

 

V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia:  

1) Oferta winna być sporządzona na piśmie i dostarczona w zamkniętej kopercie do siedziby 

SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2, sekretariat, I piętro do dnia 21.02.2022 r. do 

godziny 1200 

2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godz. 12:30. 

Czas związania ofertą: 21 dni od daty otwarcia ofert.     

 

VI. Kryteria  oceny  ofert : 



1) Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie 

zwłok (prosektorium) – 50 pkt 

2) Cena brutto za 1 miesiąc usług odbioru zwłok ze Szpitala Powiatowego w Sejnach i 

ZPO oraz  przygotowania i wydania osobom upoważnionym do pochówku otrzyma od 

Zamawiającego – 50 pkt 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu konkursowym znajdują się w 

Szczegółowych Warunkach Konkursu.  

 

VIII. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 5 dni od daty składania 

ofert. 

 

IX. Pouczenie Zamawiającego: 
1. Zamawiający odrzuca ofertę:  

      1)  złożoną przez  Wykonawcę  po terminie;  

 2)  zawierającą nieprawdziwe informacje;  

 3)  jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach   prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu, 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub 

gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w 

wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

3. Oferent pozostaje związany ofertą w terminie 21 dni od daty składania ofert. 

 

XI. Zastrzeżenia  Zamawiającego: 

1. SP ZOZ w Sejnach zastrzega sobie prawo  do zmiany terminów i warunków konkursu, 

możliwości odwołania konkursu lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

oferty – bez podania przyczyny. 

2. Dyrektor Szpitala unieważnia postępowanie w szczególności, gdy:  

1) nie wpłynęła żadna oferta;  

2) odrzucono wszystkie oferty;  

3) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie SP ZOZ w Sejnach, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć.  

3. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy  Dyrektor 

ogłasza o wyniku konkursu na stronie internetowej Szpitala oraz  zawiadamiając o tym 

wybranego Oferenta na piśmie. 

4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje zakończenie prac Komisji, 

która ulega  rozwiązaniu. 

5. Dyrektor SP ZOZ w Sejnach zastrzega sobie prawo swobodnej decyzji, co do podpisania 

umowy z wyłonionym w konkursie Wykonawcą, w przypadku odmowy podpisania 

umowy  Wykonawcy nie służą roszczenia wobec Zamawiającego. 

 


