
  

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na 
udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania 
zakażeń wewnątrzszpitalnych w Klinikach NIGRiR w Warszawie oraz pełnienie obowiązku 
Przewodniczącego Zespołu Kontroli zakażeń Szpitalnych.  

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Czas trwania umowy: 23.08.2020 – 30.09.2021 

 „SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE 
KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH”, 
formularz oferty oraz projekt umowy udostępniane są w siedzibie Narodowego Instytutu Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie ul. Spartańska 1 (Dział Spraw Personalnych pok. 002B) od 
pon. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.  

Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienia: Narodowym Instytucie Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, ul. Spartańska 1 (Dział Spraw Personalnych pok. 002B).  
w terminie do dnia 17.08.2020 do godz. 11:00 Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być 
doręczone do Instytutu w terminie jak wyżej.  

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach 
przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem.: 
„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych NIGRiR”. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Siedziba Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Dział Spraw Personalnych  
pok. 002B), ul. Spartańska 1 w dniu 17.08.2020 o godz. 12:00  

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia otwarcia ofert.  
O rozstrzygnięciu ofert oferenci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia na stronie 
internetowej NIGRiR. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do podpisania umowy tylko z wybranymi oferentami. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu 
składania ofert. 
W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji 
Konkursowej oraz, po ogłoszeniu wyniku konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Dyrektora 
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na zasadach i w terminach 
określonych w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz 
„Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu 
ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych”. 

 

 

 


