
                                                                                         

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

z dnia 08.01.2020r. 

na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki elektrofizjologicznej (EMG) dla

pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o.    

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki elektrofizjologicznej (EMG) dla pacjentów

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o.  

Umowa na wykonywanie wyżej wymienionych świadczeń zawarta będzie na okres 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej

udzielającego zamówienia  www.pcmg.pl w zakładce  Konkursy na świadczenia  zdrowotne  oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

1. Specjalista ds.  Zamówień Publicznych Renata Kazusek tel.  /48/ 664-91-36 w godz. od 08:00 do

15:00.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Oferty  należy  składać  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  w  zamkniętych  kopertach

oznakowanych:  nazwą  i  adresem  oferenta  oraz  dopiskiem  „Konkurs  nr   PCMG/K-1/2020 na

świadczenie  usług  medycznych  w  zakresie  diagnostyki  elektrofizjologicznej  (EMG)  dla

pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. ’’

  

Oferty należy składać  w siedzibie Udzielającego Zamówienia do dnia 16.01.2020r. do godz. 11:00 w

sekretariacie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego).



Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu

do składania ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  16.01.2020r. o godz. 11:30 w Sali  konferencyjnej pok. nr 21  

w siedzibie Zarządu spółki przy ul. Piotra Skargi 10 w Grójcu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od daty otwarcia ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczone na stronie internetowej  www.pcmg.pl 

w zakładce  Konkursy na świadczenia zdrowotne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego

Zamówienia. 

Oferentom,  których interes  prawny  doznał  uszczerbku  w wyniku  naruszenia  przez  Udzielającego

zamówienia  zasad  przeprowadzenia  postępowania,  przysługują  środki  odwoławcze  i  skarga  na

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

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu,  przesunięcia  terminu

składania  ofert,  przesunięcia  terminu  rozstrzygnięcia  konkursu  oraz  unieważnienia  postępowania

konkursowego bez podawania przyczyny.

Grójec, dnia  08.01.2020r.


