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OGŁOSZENIE 
 

Akademicki Szpital Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 13, we 
Wrocław w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 
lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, 

 
ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu 
osób wymagających specjalnych warunków transportu wg następujących zadań: 
 
Zadanie nr 1 -Transport sanitarny ambulansem obsadzonym i wyposaŜonym do    
                         transportu zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów w sposób   
                         toŜsamy z obsadą i wyposaŜeniem Zespołu Ratownictwa Medycznego   
                         typu „R” 
Zadanie nr 2 -Transport sanitarny karetką reanimacyjną do przewozu noworodków „N”  
 
Termin realizacji umowy  - od 01.03.2010 r. do 21.09. 2011 r. 
Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu wraz z projektem umowy i formularzem 
ofertowym zostaną udostępnione Oferentom w siedzibie Zamawiającego , IIp. w pok. 335 
– Sekcja Logistyki, tel. 071 733 16 09 lub na stronie internetowej szpitala www.aszk.wroc.pl.. 
Oferty naleŜy składać pod rygorem odrzucenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

  „ Konkurs ofert na transport sanitarny”, w Kancelarii Szpitala (w budynku głównym na 
parterze) pokoju nr 129 do dnia  22.02.2010 r. do godz. 9:00. 
Ofertę przesłaną pocztą  uwaŜać się będzie za złoŜoną  w terminie, jeŜeli wpłynie do 
adresata do godziny 9:00 w dniu 22.02.2010 r.  
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.02.2010 r. o godz. 9:30  IIp. w pok. nr 342 . Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłuŜenia terminu 
składania ofert bez podania przyczyn. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
Oferent ma prawo do składania umotywowanych skarg i umotywowanych protestów 
dotyczących konkursu ofert zgodnie z regulaminem przeprowadzenia konkursu oraz § 16 
i17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w 
sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
   
 


