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SCOL/………/2018                         Warszawa, 17 stycznia 2018 r.
   

Ogłoszenie 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793) ogłasza konkurs ofert na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
 
Przedmiot konkursu:    Świadczenia zdrowotne w zakresie:  
1. Wykonywania badań makrobiologicznych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue 

Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Olchy 8, 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o., 

 
Termin realizacji przedmiotu konkursu w zakresie: 
Wykonywania diagnostyki laboratoryjnej - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
Proponowana kwota należności za przedmiot konkursu brutto: 
 Zgodnie ze złożoną ofertą 
Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy złożyć do dnia 01.02.2018 r. do godziny 10:00 w Sekcji Zamówień Publicznych 
przy ul. Szubińskiej  4  w Warszawie. 
Miejsce i termin  otwarcia i rozstrzygnięcia  ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2018 r. o godz. 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-
Leczniczym Spółka z o.o. przy ul. Szubińskiej 4 (pokój nr 4- Sekcja Zamówień Publicznych) 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 01.02.2017 r. o godz. 12.00 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Spółka z o.o. przy ul. Szubińskiej 4 (pokój nr 4- Sekcja Zamówień 
Publicznych). 
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
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 skarg i protestów: 
Oferent ma prawo do składania skarg i protestów w zakresie określonym szczegółowo  
w warunkach konkursu ofert.  
 
Szczegółowe warunki konkursu ofert można uzyskać w Sekcji Zamówień Publicznych i Inwestycji 
tel. (22) 811 06 88 wew. 271  i na stronie internetowej: www.scol.warszawa.pl w terminie do dn. 
01.02.2018 r. 


