
oGł,oSZI!NIE
Naroclorr'1' Instvtut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr łrab. med. Eleonory Reicher
z siedzibą rv Warszarvie, ul. Spartańska 1

działając na podsta\Ą,ie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r" o działalności leczniczej
0,t. Dz. Lj. z 2016 r. Poz. lti38 z poź,n. zm.). ogłasza konkurs afert oraz zaprasza do
sliładania <lf'ert n:l udzielenie zamórvienia na uclziclanic śrviaclczeń zdrowotnych w zakresie
reumatologii rv Zespolc Poradni NIGRiR
L-]dzielanie Świadczeń zdro\\,otnvclr odbvrvac się bęcizie w siecizibie Uclzielającego zarnórł,ienia.

Czas trwania urrrowy: 36 miesięcv

,s7{Llicoł.oWl] WARtjN{KI KONKt jRSU oFER,I ORAZ MATERIAŁY
INFoRMACY'"INE o PRZIiDNtIoCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELE|{IE
ZANIOWIENIA NA LTDZIELANIE ŚwlłocznŃ zonoWoTNYC[I,,, l.brmularz ofertv
clraz Pro.jekt umolłry udostepnialle są w siedzibie Narodor,r,ego Irrstytutir Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitac"ji \\r Warszawie ul^ Spartańska l (Dział Organizacyjno-Prawny i Spraw
Prircowniczych" od pon. - pt" rr godz. 9.00-14.00 do dnia 03.01"2018 r.

Micjscc i tcrmin skladirniir tllert:
Ot'ertY rrależ1" złożYc w siedzibie Udziela.jącego zamórvienia: Narodowrlnt Instytucie Geriatrii.
Rer"rmatologii i Relrabilitacji w Warszarvic. ul. Spartańska 1 (Dztal organizacyjno_prarł,ny i
Sprarł'Pretcorvniczy"ch pok, 0028) rł,tertninie clo 03.01.2018r. do godz. 10.00" oflerty składane
za PoŚrednictrł'em poczty mllszą b,vć doreczonc clo Instytutrr do dnia 03.01.2018 r" do godz.
10,00.

OferĘ' naleŻ1' sPorządziĆ Ptld rvgorem nicryażności rv fbrmie pisemnej na formularzach
PrzYgotoryanYch PrZeZ Udziclrrjącego zamórvienia orirz slrłacl:rć rv z:rmliniętej kopercie
z dopiskiem np.:

..konkurs of-ert na tidzielelrie zamorvicnia na ticlzielarrie św,iadczerl zdrolł,otnych w zakresie
rcutllatoiogii w. Zespole PoradIri NIGRiR''.

Miejsce i termin otrvarcia ofert:

Siedziba Narodowego Instlltltu Geriatrii. Reumatologii i Reliabilitacji (Dział organizacyjno-
Prar,vnY i Sprar,l'l)racolvniczych pok. 002B)ul. Spartariska 1 r,v dniu 03.01.20i8 r. o godz. i0,15.

Miejsce i terrnin rozstrzvgnięcia konkursu ofert:
Siedziba Narodow'ego lnsty,lutu Geriatrii" Reunlatologii i Rehabilitacji w Warszawie. (Dział
Zamówień Publicznych br,rd. nrrł. poj.24). ul. Spartariska 1 rł,ćlnir_r 03.01.2018 r.
UdzieIając.v zar-rrówienia zastrzega sobie praw,o clo odr,vołania konkursu lub przesunięcia terminu
składania of-ert.

W toktr Postępowania konkursowego Oferent rna prawo do składania protestów do Komisii
I(onkursowe.j oraz. po ogłoszeniu wyniklt konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Dvrektora



Narodowego Instytrrtu Geriatrii. I{eumatologii i Rehabiiitac.ji \Ą/ Warszawie, na zasadaclr

i w terminach określonyclr rv arl. I52, 153 i 154 r:st. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrorvotrre.| finansor,r,arrych ze środków prrblicznych fi.t. Dz. L]. z2016 r..

poz. 1793 z pożn. zm.') oraz ,,Szcze$ółowl,gh r,varunkach konkursu ofęrt oraz materiałach

informacyjnych o przedmiocie konkurstt ofert na udzielenie zanrówienia na udzielarrie

świadczeri zdrowotnych".


