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Korfantów, dnia 19.06.2017 r. 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej na: 

Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy 
w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i 
zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 
młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 
 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zamawiający: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów w imieniu  

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów oraz 

Partnera 

Diabetica Sp. z o.o.  

ul. Bohaterów Warszawy 27, 48-300 Nysa 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:25 do 15:00 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.bip.ocr.pl,  e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

 
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
1) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne.  

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna dot. wykonania badań laboratoryjnych dotyczących 
oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT.  

http://www.bip.ocr.pl/
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3) Planowana ilość badań, to około 1000 badań dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi 
żylnej i około 150 badań OGTT w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., w każdej z 
poniżej wymienionych miejscowości: 

a) Niemodlin 
b) Komprachcice 
c) Ozimek 
d) Opole 
e) Głuchołazy 
f) Otmuchów 
g) Korfantów 
h) Prudnik 
i) Głogówek 
j) Nysa 
k) Paczków 

4) Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badań w punktach pobrań znajdujących się w 
miejscowościach wskazanych w pkt 3. Ofertę można złożyć na jedną lub kilka miejscowości. Wymaga 
się aby wskazany punkt pobrań czynny był przez minimum 3 dni w tygodniu w godzinach porannych. 

 

3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 lub przesłać drogą 
mailową na adres: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com w  terminie do dnia  21.06.2017 r.  do 
godziny 10:00 

 
     Zamawiający 
 
   Prezes Zarządu 
Wojciech Machelski 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 wzór oferty 

- załącznik nr 2 wzór umowy  


