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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
Centrum Onkologii-Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

 ul. W.R.Roentgena 5 
ogłasza konkurs ofert nr KO-9-15/MJ na udzielenie zamówienia na świadczenie 
zdrowotne w zakresie - Usług medycznych:  
Świadczenia medyczne w zakresie :  
Badań przesiewowych kolonoskopowych - profilaktyka raka jelita grubego dla :  
• lekarzy ze specjalizacją z gastroenterologii lub dyplomem umiejętności 

PTGE lub który odbył tygodniowe szkolenie u Koordynatora Programu; 
• Pielęgniarka (kurs specjalistyczny z dziedziny endoskopii i posiada co 

najmniej 6-miesięczne doświadczenie w pracy w ośrodku akademickim 
kształcącym w dziedzinie gastroenterologii); 

I. Przedmiot konkursu ofert obejmuje: 
Zadania nr 1.1-5: Badanie przesiewowe kolonoskopowe-profilaktyka raka jelita 

grubego dla lekarzy ze specjalizacją z gastroenterologii lub 
dyplomem umiejętności PTGE lub który odbył tygodniowe 
szkolenie u Koordynatora Programu – 5 lekarzy; 

Zadania nr 2.1-10: Badanie przesiewowe kolonoskopowe-profilaktyka raka jelita 
grubego dla pielęgniarek (po kursie specjalistycznym z 
dziedziny endoskopii i posiadających co najmniej 6-miesięczne 
doświadczenie w pracy w ośrodku akademickim kszatłcącym w 
dziedzinie gastroenterologii) – 10 pielegniarek; 

 
II. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie zawarta  
niezwłocznie - na okres od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r. 
 Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi po podpisaniu umowy. 
 
III. Oferentom udostępnia się: 
1) szczegółowe warunki konkursu ofert,  
2) formularz oferty, 
3) projekt umowy  
 
IV. Powyższe dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień 
Publicznych ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, pokój nr 009 od dnia ogłoszenia 
Konkursu do dnia 29.05.2015r. do godz. 12.00. 
V. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych 
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, pokój nr 009 do dnia 29.05.2015 r. w godz. 
12.00.  
VI. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 009 w 
dniu 29.05.2015 r. w godz. 12.10. 
VII. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
VIII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od upływu terminu składania 
ofert. Wynik zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na 
tablicy ogłoszeń, oraz wysłane faxem do Oferentów 
IX. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania 
ofert. 
X. Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni 
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
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 Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
 
 
 
Warszawa, 26.05.2015 r.                                                   

Z – ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno – Finansowych 
Centrum Onkologii – Instytut  
im. Marii Skłodowskiej – Curie 
mgr Elżbieta Makulska-Gertruda 


