
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
tel/fax (48) 368 17 01 / (48) 368 17 19 
e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 

 
Nr sprawy:  KO/02/2021      Iłża dn. 28.12.2021r. 
 
OGŁOSZENIE 
 
Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Szpital w Iłży  ul. Bodzentyńska 17  
27-100  IŁŻA 
(dalej zwany „Udzielającym Zamówienia”) 
ogłasza Konkurs ofert na : 
 
wykonywanie procedur medycznych, polegających na całodobowym opisie badań 
 RTG , TK i TK – Angio w oparciu o metodę Teleradiologii dla pacjentów Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży  
 
Podstawa prawna: na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
 (tj. Dz.U.2018.160 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018.1510 ze zm.)  
 
Termin składania ofert: 31.12.2021r. do godz. 12.00 
Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2025 
 
1. Szczegółowe warunki Konkursu ofert Przyjmujący Zamówienia mogą pobierać ze strony 
internetowej udzielającego zamówienie http://bip2.szpitalilza.com.pl/ 
2. Wszelką korespondencję, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
informacje należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej email: eunijne@szpitalilza.com.pl oraz w przypadkach (np. zadawanie 
pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 
uzupełnienie dokumentów itp.).  
3. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących 
przepisów i spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.  
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż 
 w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.  
5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży: 
http://bip2.szpitalilza.com.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SPZZOZ Szpital w Iłży.  
6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zastrzega sobie 
prawo do odwołania Konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania 
ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.  
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
8. Przyjmujący  Zamo wienia moz e złoz yc  tylko jedną ofertę. 
9. Tres c  oferty musi odpowiadac  tres ci Szczego łowych Warunko w Konkursu Ofert. 
10. Oferta musi byc  sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 
11. W toku badania i oceny ofert Udzielający zamo wienia moz e z ądac  od Przyjmujących 
zamo wienia wyjas nien  dotyczących tres ci złoz onych ofert. 
12. Udzielający zamo wienia poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
13. Złoz enie oferty niespełniającej wymagan  okres lonych w niniejszym Konkursie ofert, 
skutkowac  będzie odrzuceniem oferty. 
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Sporządził: Grzegorz Trzaska 

14. Oferta musi byc  sporządzona w języku polskim. 
15. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny byc  podpisane przez osobę 
upowaz nioną do występowania w imieniu Przyjmującego zamo wienia (uprawnioną zgodnie 
 z wpisem do włas ciwego rejestru lub do CEiDG albo przez osobę umocowaną przez osobę 
uprawnioną), a w przypadku złoz enia oferty wspo lnej – przez Pełnomocnika Przyjmującego 
zamo wienia wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia. 
16. Ofertę nalez y przesłac  drogą elektroniczną na adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl  
z dopiskiem „Oferta na wykonywanie procedur medycznych, polegających na całodobowym 
opisie badań RTG , TK i TK – Angio w oparciu o metodę Teleradiologii dla pacjentów 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital   
w Iłży ” do dnia 31.12.2021 do godz. 12.00. 
17. Ze względu na pandemię COVID-19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału Przyjmujących 
zamo wienia. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2021 o godzinie 12.30  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakłado w Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłz y z siedzibą w Iłz y 
ul. Bodzentyn ska 17.  
18.W przedmiotowym postępowaniu  Oferta Przyjmującego zamówienia i pozostałe   dokumenty   
sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym  
podpisem  elektronicznym  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  
podpisem osobistym(elektronicznym) oraz przesyła na wskazany w pkt 16 adres e-mail. Oferta  musi  
być  sporządzona w  formie  elektronicznej  w  formacie danych  
w szczególności: .pdf,.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt 
 
 
 
 
Zatwierdził: 
Joanna Pionka 
p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Oferta Przyjmującego zamo wienia  
2. Wykaz oso b udzielających s wiadczen  zdrowotnych 
3. Projektowane postanowienia umowy 
4. Szczego łowe Warunki Konkursu Ofert   
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