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Konkurs / 22 / 2019

Ogłoszenie

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 26 Ustawy
o działalności  leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz.  U. 2018.160 tj.  z dnia
2018.01.19  ze  zm.)  ogłasza  konkurs  ofert  na  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych.

Przedmiot konkursu:
Świadczenia zdrowotne w zakresie:
Świadczeń  pielęgniarskich-  pielęgniarki/pielęgniarze  odcinkowi,
udzielanych w:
Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  im.  Sue  Ryder  przy  ul.  Mehoffera  72/74  w
Warszawie, 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 
wchodzącym w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Udzielający zamówienia wymaga, aby Przyjmujący zamówienie:
Prowadzili działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie
świadczeń  zdrowotnych  pielęgniarskich  realizowanych  przez  osoby  o
kwalifikacjach objętych przedmiotem zamówienia. 

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umów będą wykonywane w  :
Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,
Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie.

Wymiar czasu pracy w konkursie:
Świadczenia pielęgniarskie – świadczone przez 6 osób.
Udzielający  zamówienie  określa  wymiar  pracy  1  pielęgniarki/-arzy
odcinkowych średnio -  168 godzin miesięcznie,  przez  okres 6 miesięcy – t.j.
maksymalnie 1008 h w trakcie trwania umowy.
Łącznie w konkursie do wypracowania 168 h/miesięcznie x 6 miesięcy x 6 osób -
6048 h.

Termin realizacji przedmiotu konkursu:
Na okres 6 miesięcy- od dnia podpisania umowy. 

Proponowana kwota należności za przedmiot konkursu brutto:
 Zgodnie ze złożoną ofertą

Kryteria oceny ofert:
- 100% cena
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Udzielający zamówienia wymaga złożenia oferty:
-  na  druku  stanowiącym:  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  Ogłoszenia  o
Konkursie/22/2019 

Świadczenia udzielane będą według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Harmonogram ustalany jest raz w miesiącu (nie później niż 25 – dnia miesiąca
poprzedzającego)  przez  kierownictwo  Udzielającego  zamówienie  na  podstawie
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty  należy  złożyć  do  dnia   04.07.2019  r.  do  godziny  09:00 w  Sekcji
Zamówień Publicznych przy ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa.

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. do godzinie 09:15 w Sekcji 
Zamówień Publicznych przy ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po dokonaniu oceny ofert przez komisję.
Wyniki  zostaną ogłoszone na stronie internetowej:  www.scol.warszawa.pl  oraz
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zamówień
Publicznych  w  Zakładzie  Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul.  Szubińskiej  4  w
Warszawie.  Oferenci,  którzy  podali  adres  mailowy  zostaną  powiadomieni  o
wynikach konkursu mailowo.

Termin związania warunkami oferty:
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz 
do przesunięcia terminu składania ofert.

Informacje o możliwości składania odwołań i protestów:
Oferent  ma  prawo  do  składania  odwołań  i  protestów  w  zakresie  określonym
szczegółowo  
w warunkach konkursu ofert.

Szczegółowe warunki  konkursu ofert upublicznione zostaną od dnia ogłoszenia
konkursu na stronie internetowej: www.scol.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w  siedzibie  Zamawiającego  –  Sekcja  Zamówień  Publicznych  w  Zakładzie
Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie.

Zatwierdził:

Zarząd Spółki
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