
OGŁOSZENIE KONKURSU. 
 

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych 
 

Działając na podstawie art. 26, 26a i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618) oraz przepisów art. 140 , art. 141, art. 146 ust.1, art. 
147-150, art. 151  ust.1,2 i 4-6, 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                      
( Dz. U. z  2015 r. poz.581) Specjalistyczny Szpital  im. dra Alfreda Sokołowskiego                        
z siedzibą  w Wałbrzychu jako Zamawiający 

 
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na świadczenie usług medycznych                    
CPV 85121200-5  w zakresie: 
-  zabiegów  ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF); 
-  inwazyjnych badań elektrofizjologicznych; 
-  konsultacji elektrofizjologicznych w Oddziale Kardiologii; 
- szkolenie personelu średniego i lekarzy w  zakresie wykonywania wymienionych powyżej 

procedur; 
. 

SZACUNKOWA LICZBA UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZE Ń – ok. 300.000 osób. 
 
I. Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH 
WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do 
niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można  zapoznać  
się w siedzibie Szpitala w Dziale Organizacji i Nadzoru pobrać ze strony internetowej 
www.zdrowie.walbrzych.pl 
 
II. Umowa zostaje zawarta: na okres 3 lat – od dnia zawarcia umowy.      
III. Oferta i sposób przygotowania ofert. 
Oferent składa ofertę w jednej kopercie.  
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogiem określonym w SWKO. Pod rygorem odrzucenia 
oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzeźroczystej  kopercie, z czytelną pieczątką 
oferenta i adnotacją ,,konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
ablacji”. 
Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane                                                     
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
IV.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat 
dyrektora Szpitala)  do dnia  05.08.2015 r.  do godz. 14.30. 
 
V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   06.08.2015 o godz. 13.00   w siedzibie 
Zamawiającego sala narad obok sekretariatu. 
 
VI. Ogłaszającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania 
konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 
 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 07.08.2015 r. poprzez wywieszenie 
wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z zawiadomieniem biorących udział w konkursie 
Oferentów za pośrednictwem faxu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
 



VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
IX. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.   
 
X.  Ogłaszający ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert. 
 
XI.  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi, projektem umowy 
zapoznać się można w Dziale Organizacji i Nadzoru – Grażyna Mizera tel. 074/6489888 oraz 
na stronie internetowej szpitala – www.zdrowie.walbrzych.pl.  
 
 
 
 
                                                                                                             Dyrektor  Szpitala. 
                                                                                                              Mariola Dudziak. 


