
Internet + tablica ogłoszeń 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn.    
Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz o art. 140 -142, art. 146 ust. 1, art. 147 -150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152,  
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)  

 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 

                                                          ul. Floris 16, 32-700 Bochnia 
                  tel. 14 611 70-28 / fax. 14 611 63 11  ;  adres e-mail: spmzoz@bochnia.pl 
 

OGŁASZA KONKURS OFERT  
i zaprasza do złożenia oferty 

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: 
mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 

Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/K/SPMZOZ/2020 
 

Umowa zostanie zawarta  od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. 
 

1. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 
  
2. Oferenci mogą się zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz pobrać 

obowiązujące Formularze ze strony internetowej www.przychodnia-floris.pl lub w siedzibie 
Udzielającego zamówienia tj. w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Bochni ul. Floris 16 (Sekretariat pok. 39 ). 

 

3. Ofertę na usługi objęte niniejszym konkursem należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej w 
zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: 

„Oferta na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: 
mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla pacjentów SPMZOZ w Bochni” 

                            Nie otwierać do dnia 22 – 12  – 2020 roku do godz. 10:15 
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/K/SPMZOZ/2020” 

 

                   na adres Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w  Bochni                                             
                                           32-700 Bochnia ul. Floris 16, Sekretariat pok. 39  
                                     w terminie do   dnia 22 – 12 – 2020 roku do  godz. 10.00. 
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 – 12 –  2020 r. o godz. 10.15 . 
 

5. Ze względu na wprowadzone rygory i obostrzenia dot. zakładów opieki zdrowotnej wynikające z 
ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego nie przewiduje się uczestniczenia przedstawicieli 
Wykonawców w otwarciu ofert 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o 
rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Udzielającego zamówienia. 

 

7. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia. 
 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu 
składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz zawarcia umowy z datą późniejszą bez 
podania przyczyn. 

 

 
              Bochnia, dnia 11-12- 2020r. 
 
          …………………….......... 

    / Kierownik SPM ZOZ/ 
 


