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Warszawa, dnia 10 marca 2020r. 

Konkurs / 3 / 2020 
 
 

Ogłoszenie 
 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 26 Ustawy o działalności 
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
 

Przedmiot konkursu: 
Świadczenia zdrowotne w zakresie: 
Pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w 
skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Mehoffera 72/74. 
 
 

Przyjmującym zamówienie (oferentem) – może być podmiot wykonujący działalność leczniczą 
lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Udzielający zamówienia wymaga, aby Przyjmujący zamówienie posiadali kwalifikacje do 
wykonywania świadczeń objętych zamówieniem poświadczone DYPLOMEM FIZJOTERAPEUTY 
oraz numer prawa wykonywania zawodu potwierdzony ZAŚWIADCZENIEM lub LEGITYMACJĄ.  
 
 

Miejsce udzielania świadczeń 
Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez dwóch fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo- 
Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie należącym do Udzielającego zamówienia – 
SCOL Sp. z o.o. 
 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: 
okres realizacji świadczeń - 12 miesięcy - od dnia 18.03.2020r. – do dnia 17.03.2021r. 
 

Proponowana kwota należności za przedmiot konkursu brutto: 

− Zgodnie ze złożoną ofertą 
 

Kryteria oceny ofert: 
- 100% cena 
 
Ilość świadczeń w konkursie w ZOL  ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie realizowana przez 
dwóch fizjoterapeutów –  
1. Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka - Świadczenia w wymiarze:  
do 160 h/miesięcznie x 12 miesięcy – łącznie do 1920 godzin w okresie obowiązywania 
umowy – ofertę należy złożyć na druku stanowiącym:  
Zał. nr 2 do Ogłoszenia o Konkursie / 3 / 2020 - FORMULARZ OFERTOWY  
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2. Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka - Świadczenia w wymiarze:  
do 160 h/miesięcznie x 12 miesięcy – łącznie do 1920 godzin w okresie obowiązywania 
umowy – ofertę należy złożyć na druku stanowiącym:  
Zał. nr 2 do Ogłoszenia o Konkursie / 3 / 2020 - FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dyżury odbywają się od poniedziałku do soboty, według wcześniej ustalonego harmonogramu. 
Harmonogram ustalany jest na podstawie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne raz w 
miesiącu (nie później niż do 25 – dnia miesiąca poprzedzającego) przez Koordynatora 
Rehabilitacji w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie i zatwierdzany przez kierownictwo 
Udzielającego zamówienie.  
 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy złożyć do dnia  18. 03. 2020r. do godziny 08.30 w Dziale Zamówień Publicznych 
i Inwestycji przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa. 
 

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18. 03. 2020r. o godzinie 09.00 w Dziale Zamówień Publicznych 
i Inwestycji 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 – Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji w 
Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie. 
 

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. 
 

Informacja o możliwości oraz miejscu składania odwołań i protestów: 
Oferent ma prawo do składania odwołań i protestów w zakresie określonym szczegółowo  
w warunkach konkursu ofert.  
Miejsce składania odwołań i protestów: Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji w Zakładzie 
Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie. 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert upublicznione zostaną od dnia ogłoszenia konkursu na 
stronie internetowej: www.scol.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w 
lokalizacji: Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy 
ul. Szubińskiej 4 w Warszawie. 
 

 
      Zarząd SCOL Sp. z o.o. 
 
      [podpisy na oryginale] 
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