OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
poniżej 135 000 €
20/K/2017
Areszt Śledczy
80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
nr identyfikacyjny REGON 000626490,

ogłasza konkurs

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji lekarskich Podstawowej

Opieki Zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Aresztu
Śledczego w Gdańsku

CPV 85120000-6
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie ambulatoryjnych konsultacji z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku
oraz kierowanych do osadzenia w tutejszej jednostce przez organy uprawnione przez okres od dnia
03.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 1793).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczeń medycznych według ustalonego wspólnie przez
Zamawiającego i Wykonawcę grafiku pracy.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zleconych świadczeń w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12.
Wykonawca musi posiadać niezbędne (podane niżej) kwalifikacje do realizacji zamówienia oraz
obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U z 2011r. Nr 293, poz.
1729). Wymagane kwalifikacje: Wykonawcą może zostać lekarz specjalista w zakresie medycyny
rodzinnej lub specjalista w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny
rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub lekarz bez specjalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu znajduję się w załączniku do
niniejszego ogłoszenia.
Zamówienie realizowane będzie od dnia 03.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia można ponadto otrzymać (bezpłatnie) po złożeniu pisemnego wniosku
drogą pisemną, faksem na nr (58) 302-51-25 lub drogą elektroniczną e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl ,
osobiście u Zamawiającego lub pocztą.
Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl oraz
sw.gov.pl
Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest kpt Adam
Laskowski – Przewodniczący Komisji Konkursowej.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
w dniu otwarcia ofert.
Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2017 r. do godz. 8.00 do
sekretariatu Aresztu Śledczego w Gdańsku w zaklejonej i opisanej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Aresztu Śledczego w Gdańsku dnia 2.10.2017 r. o godz. 8.30
Gdańsk, dn.18.09.2017 r.

