
                                                           Załącznik Nr 1 

                                                                                     do Zarządzenia Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz 

 nr 67/2020 z dnia 15 września 2020r 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Żoliborz, ul. Szajnochy 8  

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie lekarza 

z uprawnieniami do przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz wydawania 

orzeczeń lekarskich  do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (na wezwanie) w Poradni 

Medycyny Pracy na rzecz  SPZZLO Warszawa – Żoliborz   w latach 2020 -2022 

 

Przedmiot konkursu ofert obejmuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji  lekarza 

z uprawnieniami do przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz wydawania orzeczeń lekarskich do celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy (na wezwanie)  na rzecz SPZZLO Warszawa – Żoliborz. 

 

Czas trwania umowy – 05.10.2020 r. - 31.12.2022 r. 

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oraz projekt umowy dostępne są w siedzibie SPZZLO Warszawa 

– Żoliborz ul. Szajnochy 8, Dział ds. Organizacji i Marketingu, godz. 900 – 1400, tel.(0-22) 833-83-69 w 1. 

 

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8, 

pok.118, kancelaria do godz. 10.00.  

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, 

ul. Szajnochy 8, pok. nr 213. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert:  1 października 2020 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń w dniu 01.10. 2020r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8 oraz na stronie internetowej.  

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach 

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza z uprawnieniami do 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych 

w Kodeksie Pracy (na wezwanie).  

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn lub przesunięcia terminu 

składania ofert. Odwołanie lub przesunięcie terminu składania ofert może dotyczyć całego postępowania 

konkursowego lub poszczególnych zakresów.  

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania skarg i protestów. 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, Dział ds. Organizacji i Marketingu, 

pok. 213 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, tel.: tel.22/833-83-69 oraz na stronie internetowej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz www.spzzlo.pl  

 


