
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
 

Centrum Onkologii-Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 ul. Wawelska 15B 

ogłasza konkurs ofert nr KO-10-17/MJ na udzielenie zamówienia na świadczenie 
zdrowotne w zakresie: Badania EKG dla Klinik, Zakładów i Ambulatoriów; 
Konsultacje lekarskie w Poradni Genetycznej; Konsultacje lekarskie 
(oklulistyczne) w ramach programu leczenia czerniaka skóry w CO-I; Konsultacje 
lekarskie (dermatologiczne) w ramach programu leczenia czerniaka skóry w CO-I. 
 
I. Przedmiot konkursu ofert obejmuje: 
Zadanie nr 1: Badania EKG dla Klinik, Zakładów i Ambulatoriów; 
Zadanie nr 2: Konsultacje lekarskie w Poradni Genetycznej;  
Zadanie nr 3: Konsultacje lekarskie (oklulistyczne) w ramach programu leczenia 

czerniaka skóry w CO-I;  
Zadanie nr 4: Konsultacje lekarskie (dermatologiczne) w ramach programu leczenia 

czerniaka skóry w CO-I. 
 
II. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawarte –  
Dla zadania nr 1 do czasu wyczerpania się liczby świadczeń określonych w 
załączniku nr 1 do SIWKO; 
Dla zadania nr 2 do dnia 31.12.2017 r.; 
Dla zadań nr 3 i 4 na okres realizacji programu leczenia czerniaka skóry 
prowadzonego przez Udzielającego zamówienie.  
Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi po podpisaniu umowy. 
 
III. Oferentom udostępnia się: 
1) szczegółowe warunki konkursu ofert,  
2) formularz oferty, 
3) projekty umów  
 
IV. Powyższe dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień 
Publicznych pokój nr 009 od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 15.05.2017 r. w godz. 
10.00. 
 
V. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych 
pokój nr 009 do dnia 15.05.2017 r. w godz. 10.00.  
 
VI. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 008 w 
dniu 15.05.2017 r. w godz. 10.10. 
 
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. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej  
 
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. 
 Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
 
 
Warszawa, 15.05.2017 r.                                                  
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