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OGŁOSZENIE 
 

Akademicki Szpital Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213, we Wrocławiu na 
podstawie art.26 i art.27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 
112, poz. 654),oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.164.poz.1027 z późn.zm.). 
 ogłasza konkurs ofert  dla podmiotów wykonuj ących działalno ść lecznicz ą  na świadczenie 
usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu os ób, materiałów biologicznych i 
materiałów wykorzystywanych do udzielania świadcze ń zdrowotnych wymagaj ących 
specjalnych warunków transportu  

Przewidywany termin realizacji umowy od 22.09.2011 r. do 21.09.2013 r. 
Z warunkami konkursu oraz regulaminem  przeprowadzenia konkursu zainteresowani mogą 
zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, parter. w pok. nr 1,70 -Dział Logistyki i Administracji     
w godz. 8:00- 15:00, nr tel. 0-71/7331609.  
Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w gazecie lokalnej, na stronie internetowej szpitala 
www.aszk.wroc.pl .  oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala. 
Ofertę należy złożyć pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na 
wykonywanie świadczeń medycznych – transport sanitarny” w kancelarii Szpitala do dnia 
15.09.2011r do godziny  10:00. 
Ofertę przesłaną pocztą  uważać się będzie za złożoną  w terminie, jeżeli wpłynie do adresata do 
godziny 10:00 w dniu 15.09.2011r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 15.09.2011r. o godzinie  11:00,  IIp. pok. nr 342-
Dział Logistyki i Administracji. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.09.2011 r. w siedzibie  Akademickiego Szpitala. 
Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu ofert oraz do przesunięcia  terminu 
składania ofert bez podania przyczyny. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu można składać w 
Kancelarii Szpitala. 

 
 
 
 


