OGŁOSZENIE
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska

z

1

o działalnościleczniczej
g.t, Dz. U. z 2016 r:. poz. 1638 z poźn" zn.). oglasza konkurs afert oraz zaprasza do
działa.jac tra podstawie art. 26 ustarł_l

dnizr 15 kr,r,ietnia ż011 r"

slrładania <ll'crt na udzielenie zamółvienia na udzielanie śrviadczeń zdrorvotnvch lv zakresie
rehabilitacji w Zespole Poradni NIGI{iR.
Udzięlanie świadczeń zdrorł,otnych odb1,,rł,ać się będzie

r,v

siec]zibie Udzielającego zamórł.ienia.

Czas trrł,ania umorł1,: 36 miesięc1,

."SZCZEGOŁOWE WARUNKI KONKUI{SU OFERT OtŁĄZ MATERIAŁY
INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OF'ERT NA UDZIELE|,IIE
ZAMOWIIINIA N{A UDZIELANIE ŚwtłnczEŃ ZDRowoTi\yCH", fortnularz of'erty
oraz projekt Ltt-llor,lr, udostęprrialle sa w siedzibie Narodorvego Inst_vtutu Geriatrii, Reunratologii i
lle

habilitacji

Pt,acorł,1-1iczvch

ri

\\jarszarl,ie ul. SpartaIiska i (Dział Orgarrizacy_jno-Prawny
pok. 0028 ). tlcl poll. pt. w godz. 9.00-1,ł.00 do dnia 02.01.2018 r.

i

Spraw

Miejsce i termin składania ofert:
Of-erty należy złoż,yc w siedzibie Udzielającego zamówienia: Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacii w Warszarvie, ui. Spartańska 1 (Dział Organizacyjno-Prawny i
Sprarv Pra,col,ł,t-liczl,clr polt. 002B) rł,termitlie do 03.01.20l8r. do gtldz. 10.00. Oferly składane
za posredIlictrvem pocztv lllllszą bvc doręczc,lne do Instvtttttt do clnia 03.01.2018 r. do godz.
l0"0(').

Oferfy należy sporządzić pod rygorem nielvażnościrv fornrie pisemnej na formularzach
przygotorvanych przez Udziclającego zamólvicnia oraz składać ry zamkniętej kopercie
z dopiskicrn np.:
".I(onkurs ofćrt rla rrclzielenie zalllorł,ienia na Ltclziclanie śrviaclczełizdrorvotnrrch
I,ehabilitac_ii ri Zespole Po1,1tcltli NlGRiR"

w zakresie

Nliejsce i termin otrvarcia ofert:

Siedziba Narodowego Instytutu Geriatrii. Reumatologii i Rehabilitacji (Dztał OrganizacyjnoPt,arvłry i Spt,alv Pracorvniczych pok.002ts) ). Lrl. Spartańska 1 r,v dniu 03.01.2018 r. o godz.
10.J+()"

N{icjsce i termin rozstrzl,gnięcia konlłursu o1'ert:

Siedziba Narodowego lnstytuttl Geriatrii. Reunratologii i Rehabilitacji w Warszawie, (Dział
Organizacy,jno-Prawny i Spraw Pracowniczych pok, 0028), ul. Sparlariska 1 n,dniu 03.01.2018r
udzielając1, zamowienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursrr lub przesunięcia terminu
składałriaol-crt.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składarria protestów do Komisii

Konkursowej oraz,po ogłoszenitr wyniku konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Dyrektora
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszal,vie. na zasadach
iwterminaclrokreślonychwart. 152, 153i154ust, li2ustawyzdnia27sierPnia2004r"
(j.t. Dz. U, z2016 r.,
o świadczeniach opieki zclrolvottrej finansor,l,an,vcl-i ze środkol,v publicznvch

z

poźn. zm.) oraz ^.Sz,czegółowych w,arunkach konkursu of'ert clraz materiałach
informacyjnych o przedmiocie konkursu ofcrt na udzielenie zzrmorvienia na r-rdzielanie

poz. 1793

świadczeń zdrowotnvch".

drian

