
 

 

 

Ogłoszenie  

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
 
 

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

 
zaprasza 

do składania ofert  i wzięcia udziału w  konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie 
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

 
Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju odpowiednim dla poniższego rodzaju 
świadczeń: 
 

1. Teleradiologia – opisy badań TK,  
2. Teleradiologia – opisy badań MR  
3. Teleradiologia – opisy badań RTG 

 
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: od dnia podpisania umowy po 
rozstrzygnięciu konkursu do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie 

 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, w 
Zespole HR, pokój 106 lub 107 w godzinach 8.00 do 14.30 lub po uprzednim zgłoszeniu 
chęci wzięcia udziału w konkursie udostępniane drogą elektroniczną. 
 

Termin i miejsce składania ofert: do 28.12.2022r. do godz. 10.00 w Zespole HR 
Udzielającego zamówienia, pok. 106 lub 107 lub drogą elektroniczną 
 
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach 
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert 
 
Oferta przesłana pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną będą potraktowana jako złożona 
w terminie, jeżeli wpłyną do DCM DOLMED S.A. nie później niż w terminie składania ofert.  
 
 
 

Termin otwarcia ofert: 28.12.2022r. godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (wejście przez 
sekretariat) w siedzibie Udzielającego zamówienia. 
 

Kryteria oceny ofert stanowią: 
a)  ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe  uprawnienia zawodowe, 

deklarowana dostępność - 30% , 
b) cena jednostkowa za  udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.  

 
O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną poinformowani indywidualnie  
 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi 
oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty. 
 

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu 
zamówienia. 
 



 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz 
przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert 
bez podania przyczyny. 
 

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach 
konkursu ofert. 
 
 


