
Ogłoszenie  

konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 11 maja 2015 r. 
 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust 1,2 
i 4-6 art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.). 
 
 

Dyrektor Opolskiego Centrum Rehabilitacji 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 
 

zaprasza 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy 
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni 
rentgenodiagnostycznej 

skierowanym do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym zakresie. 
 
Okres obowiązywania umowy od 01-07-2015 r.  do 30-06-2020 r. 
 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można 
pobrać od dnia 11 maja 2015 r. w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w godz. 8–15 
od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.bip.ocr.pl  

 
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji 
Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 (sekretariat)  do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 900. 
 
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla 
pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Opolskiego 
Centrum Rehabilitacji najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji 48-317 Korfantów, 
ul. Wyzwolenia 11  dnia 22 maja 2015 o godz. 930. 

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej 
Opolskiego Centrum Rehabilitacji www.bip.ocr.pl i tablicy ogłoszeń w Korfantowie 
ul. Wyzwolenia 11, nie później niż do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 1500. 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub 
części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu 
ofert. 

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 152, art.153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 
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