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OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(Dz.U z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) 
 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

45-066 Opole, ul. Reymonta 8 
 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki  

laboratoryjnej i mikrobiologii  
 

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy: 

1. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

badań diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz obsługa badań histopatologicznych i 

cytologicznych. 

2. Wynajem pomieszczeń i dzierżawę aparatury diagnostycznej, wyposażenia oraz drobnego sprzętu  

od udzielającego zamówienie przeznaczonych na wykonywanie badań objętych udzielanym 

zamówieniem. 

3. Okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 

4. CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne. 
 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można 

zapoznać się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert. 

Kontakt w sprawie konkursu: Dział Organizacji i Nadzoru tel. 77 441 77 67; 

e-mail: lciesiolkiewicz@ginekologia.opole.pl oraz centrum@ginekologia.opole.pl  
 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy 

składać w Opolu przy ul. Reymonta 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa  

i Neonatologii z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii”. Nie otwierać przed dniem 04.04.2022 r. godz. 10.00 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum 

Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8. Otwarcie ofert dokonane zostanie  

w obecności przybyłych Oferentów (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą 

uczestniczyć w części jawnej konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl  

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klinicznego Centrum. 

Udzielający zamówienia informuje, że: 

- termin związania ofertą wynosi 30 dni, 

- zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części oraz przesunięcia terminu składania 

ofert, 

- oferentom przysługuje prawo składania protestów do Komisji Konkursowej oraz odwołań do Dyrektora 

Klinicznego Centrum. 
 

Wywieszono: 21.03.2022r.  
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