
Kęty, dnia 12 stycznia 2023 r. 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach 

 

działając  na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. 

U. z 2022, poz. 633 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 

150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art.154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze 

zm.). 

ZAPRASZA 

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie 

wykonywania badań laboratoryjnych. 

 

Umowa z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie 

zawarta od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie 

konkursu, w tym projekcie umowy, można zapoznać się na stronie internetowej Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach w zakładce aktualności:  www.gzoz.kety.pl   

Oferty opisane w następujący sposób: 

- pełna nazwa Oferenta zgodna z wpisem do właściwego rejestru lub czytelnie odciśnięta 

pieczęć firmowa, 

- nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32-

650 Kęty, 

- dopisek: „Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 

laboratoryjnych. Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2023 r., godz. 12.00”, należy składać 

w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r.  do godz. 11.00 . 

(preferowaną formą dostarczenia jest przesyłka pocztowa/kurierska). 

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2022, poz. 633). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 

105. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 25 stycznia 2023 r. 

Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach  zastrzega sobie prawo do odwołania 

konkursu w całości lub części, przesunięcia terminu składania oraz otwarcia ofert lub terminu 

rozstrzygnięcia konkursu.  

http://www.gzoz.kety.pl/


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

Ewentualne skargi i protesty dotyczące konkursu będą rozpatrywane na zasadach określonych w art. 

153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. (Dz.U. z 2022 poz. 2561 ze zm.). 

 

 

    Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach 

                                                                    Adam Piskorz 
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