
Areszt śledczy
ul. Ledóchowskiego l
63-400 0strów Wielkopolsk

Ostrów Wielkopolski 05.12.2018

Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 3/2018 na świadczenie usług protetycznych
na rzecz osadzonych w Areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

1. Udzielający zamówienia
Areszt śledczy w Ostrowie Wlkp.
ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 0strów Wielkopolski, tel. 62 595-21-00 fax. 62
5952102, REGON 000320325, NIP 622-17-97-862

11. Przedmiot konkursu

Świadczenie usług protetycznych dla osadzonych w Areszcie Sledczym w Ostrowie
Wielkopolskim w okresie od 01.01.2019 r. -- 31.12.2019 r. Konkurs przeprowadza
się na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U
z 2018 poz. 2190).

111. Zakres usług oraz przedmiot poszczególnych świadczeń obejmuje
w szczególności:
1. Wykonywanie protez zębowych częściowych.
2. Wykonywanie protez zębowych całkowitych.

IV. Miejsce świadczenia usług
Wykonujący zamówienie wykonywać będzie prace objęte zamówieniem, we
własnym gabinecie, służącym do wykonania przedmiotu umowy.

v. Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
21 Dane o oferencie:

al nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu
zakładów opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru
3) Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających

świadczeń zdrowotnych,

4) Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z
kalkulację elementów należności,

5) Proponowany czas trwania umowy.

do rejestru

określonych

ewentualną

VI. Umowa

Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych
wzakresie medycyny pracy dla osadzonych stanowi zatącznik do niniejszej
specyfikacj i.



VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Aresztu Śledczego przy ul. Ledóchowskiego l,
63-400 0strów Wielkopolski, w godzinach pracy administracji tj. 7.30 15.30,
w terminie od IO.12.2018 r. do 17.12.2018 r. do godziny 09:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie

lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty
do chwili jej otwarcia.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie

nazwę i adres składającego ofertę oraz przedmiot oferty.

VIII. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Aresztu Śledczego przy ul. Ledóchowskiego l.
63-400 0strów Wielkopolski w dniu 17.12.2018 r. ogodzinie 11:30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:30

IX. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do
przesunięcia terminu składania ofert a także do przedłużenia terminu składania
ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

x. Skargi i protesty

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu,
oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Ponadto
oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest lub
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni roboczych od daty
dokonania zaskarżonej czynności. Skargi, protesty i odwotania, dotyczące
konkursu ofert można składać w Areszcie Sledczym przy ul. Ledóchowskiego 1, 63-
400 0strów Wielkopolskim


