
 

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl  web: www.scol.warszawa.pl, Nr rejestru 000000007155 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370 

 

 
 

 

 
 

 
Konkurs / 2 / 2019 

Warszawa, dnia 10.01.2019 r.  

           

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 lekarskich w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, udzielanych w Zakładzie 

Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącym w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa. 

 

,,Udzielający zamówienie wymaga, aby Przyjmujący zamówienie posiadali specjalizację z zakresu: 

chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz lekarze w trakcie specjalizacji - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  oraz 

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2014.poz 960 ze zm.).” 

 

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umowy będą wykonywane osobiście w Zakładach 

Udzielającego pod adresem: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74  

w Warszawie, według harmonogramu ustalonego w okresach miesięcznych. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach umowy. 

Harmonogram ustalany jest raz w miesiącu (nie później niż do 25 – dnia miesiąca poprzedzającego) 

przez przyjmującego zamówienie oraz kierownictwo Udzielającego zamówienie na podstawie 

zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.  

 

Wymiar czasu pracy: 

 

1) realizacja świadczeń zgodnie z ustaloną liczbą godzin, to jest maksymalnie jeden tysiąc godzin 
w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie 
harmonogramem pracy. 

2) realizacja świadczeń zgodnie z ustaloną liczbą godzin, to jest maksymalnie dwa tysiące godzin 
w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie 
harmonogramem pracy. 

 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: 12 miesięcy  od dnia następującego po podpisaniu umowy. 
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Proponowana kwota należności za przedmiot konkursu brutto: 

− Zgodnie ze złożoną ofertą 

Kryteria oceny ofert: 

- 100% cena 

 

Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy złożyć do dnia 25.01.2019r. do godziny 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji 

w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4  w Warszawie. 

 

Miejsce i termin  otwarcia i rozstrzygnięcia  ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019r. o godz. 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym Spółka z o.o. przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie (Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji). 

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: 

Przyjmujący zamówienie 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: 

Przyjmujący zamówienie 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. 

 

 

 
Zarząd SCOL Sp. z o. o. 
/Podpisy na oryginale/ 
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