Lubań, dnia 14 października 2021 r.
OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU
N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.
Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2021.711 z późn. zm.), w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1,
art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.1285 z późn. zm.) Prezes
Zarządu N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy
ul. Zawidowskiej 4 ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych
w Izbie Przyjęć oraz transporcie sanitarnym
N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.
oraz zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w dni robocze, soboty, niedziele i
święta w Izbie Przyjęć oraz transporcie sanitarnym w ramach dyżurów medycznych.
2. Warunki wymagane od oferentów:
Posiadanie wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacji i uprawnień.
3. Kryteria oceny ofert:
Cena – 80%.
Dostępność – 20%
4. Przewidywany czas obowiązywania umowy:
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01 listopada 2021 r.
do dnia 31 października 2023 r.
5. Miejsce i termin udzielania informacji:
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze oferty oraz wzory umów udostępniane są
w Dziale Organizacyjno - Prawnym N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.
w godz. 09:00 – 14:00 lub pod numerem tel. 75 725 31 12 oraz na stronie internetowej: www.lcmluban.pl.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie
oznakowanej napisem:
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,,Konkurs ofert –
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć i transporcie sanitarnym.
Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 28 października 2021 r.”
do dnia 28 października 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do
Sekretariatu)
- w Sekretariacie Prezesa Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.
ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań lub
- pocztą z tym, że oferta nie może wpłynąć później niż w terminie składania ofert.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10:30 w pokoju 56 Działu
Organizacyjno – Prawnego N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o., ul.
Zawidowska 4, 59-800 Lubań.
8. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 października 2021 r.
9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:
Udzielający Zamówienia ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl w terminie 2 dni od daty
rozstrzygnięcia konkursu.
10. Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. W przypadku zmiany
terminu oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.
12. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi:
W toku postępowania konkursowego oferentowi przysługuje prawo do złożenia do Komisji
Konkursowej umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie
później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Prezesa Zarządu N ZOZ
Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
PREZES ZARZĄDU
KRZYSZTOF KONOPKA
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