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Poznań, dnia 15.04.2021 r. 
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: 

1) konsultacje dermatologiczne w Oddziałach Szpitalnych; 
2) świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 
3) konsultacje neurologiczne; 
4) konsultacje stomatologiczne w Oddziałach Szpitalnych; 
5) konsultacje z zakresu chorób metabolicznych w Oddziale Noworodkowym; 
6) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki 

Obrazowej. 
 

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-2-SS/21 
 

1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z Załącznikami dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia,  
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju nr 361 (Zamówienia 
Publiczne) – III piętro Szpitala oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.raszeja.poznan.pl . 

2. Umowa na świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zostanie podpisana na okres (24 miesięcy) od daty 
wskazanej w umowie. 

3. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do poszczególnych pakietów (6 pakietów): 
- pakiet nr 1: konsultacje dermatologiczne w Oddziałach Szpitalnych; 
- pakiet nr 2: świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 
- pakiet nr 3: konsultacje neurologiczne; 
- pakiet nr 4: konsultacje stomatologiczne w Oddziałach Szpitalnych; 
- pakiet nr 5: konsultacje z zakresu chorób metabolicznych w Oddziale Noworodkowym; 
- pakiet nr 6: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej. 

4. Kryteria oceny ofert: wynagrodzenie – 100%. 
5. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z Załącznikami odebrać można osobiście w siedzibie Udzielającego 

zamówienia, w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju nr 361 
(Zamówienia Publiczne) – III piętro Szpitala. Niniejsze dokumenty można odebrać w terminie od dnia 15.04.2021 r. 
do dnia 23.04.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00. 

6. Miejsce i termin składania ofert: oferty można składać do dnia 23.04.2021 r. do godz. 09:45 w siedzibie 
Udzielającego zamówienia, w Kancelarii Szpitalnej mieszczącej się w Szpitalu obok Izby Przyjęć Położniczo – 
Ginekologicznej (wejście od ul. Poznańskiej).  

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekretariacie 
Dyrekcji – I piętro Szpitala. 

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
9. Środki odwoławcze przysługujące oferentowi: 

a) w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do 
Komisji Konkursowej w formie pisemnej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia 
dokonania zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego 
otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia, 

b) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba że z treści protestu 
wynika, że jest on bezzasadny, 

c) Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu  
7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 

d) odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 
e) wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego 

rozpatrzenia, 
f) przekazanie informacji następuje poprzez ich doręczenie na adres wskazany w ofercie lub poprzez 

przekazania pisemnej informacji w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia Oferenta. W przypadku 
przekazania tej informacji za pośrednictwem poczty w postaci listu poleconego, skutek następuje  
w przypadku podjęcia informacji lub przekazania przez pocztę Udzielającemu zamówienia, że przesyłka nie 
została podjęta przez adresata w okresie 14 dni. 

g) w przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 
10. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

 wybór trybu postępowania, 
 niedokonanie wyboru Oferenta, 
 unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 

11. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania 
ofert. 

http://www.raszeja.poznan.pl/

