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Kraków, dn. 13.07.2020 r. 
 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 
os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków 
zwany dalej Udzielającym zamówienia 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

OGŁASZA KONKURS OFERT 
na 

udzielanie świadcze ń zdrowotnych w zakresie konsultacji i zabiegów 
anestezjologicznych 

1. Warunki udziału w konkursie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób 
udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania 
świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO). 

2. Dokumentacja dotycząca konkursu (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, projekt 
umowy, formularz oferty itp.) dostępna jest na stronie https://wso.krakow.pl/zamowienia-
publiczne-i-konkursy/konkursy/ oraz w Dziale Zamówień Publicznych WSO w Krakowie, 
pok. 1.23 (godz. 7:15-14:15), tel. 12/620-82-10. 
 

3. Data i miejsce zło żenia oferty  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia (WSO w Krakowie, 
os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków)  Sekretariat – I piętro, pok. nr 1.16, 
do dnia 17.07.2020 r., do godz. 10:00.  
Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:15 w sali nr 1.13, 
I piętro. 

 
4. Szczegółowy sposób oceny ofert opisuje  „SWKO”. 
5. Udzielający zamówienia uprawniony jest do dokonania wyboru takiej liczby ofert, która 

zapewni udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu 
ofert w odpowiednim dla Udzielającego zamówienia zakresie. 

6. Komisja Konkursowa niezwłoczne zawiadomi Oferentów o wyniku zakończonego 
konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz zamieści informację  
o rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego 
Zamówienia, najpóźniej w terminie do 2 dni od rozstrzygnięcia.  

7. Udzielający zamówienia informuje, że: 
a) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
b) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania 

ofert,  
c) oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu. 

Protest dotyczący konkursu ofert należy składać niezwłocznie w Sekretariacie WSO 
w Krakowie, pok. nr 1.16, I piętro, zgodnie z postanowieniami art. 153 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 


