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Za cznik nr 4 do Regulaminu 

Samodzielny Publiczny 
Zak ad Opieki Zdrowotnej 
PRO FAMILIA w Radomsku 
ul. Armii Krajowej 34; 97-500 Radomsko                                                                                                                       
     

 
ZAPROSZENIE DO SK ADANIA OFERT 

 
Znak sprawy: ZP.III. .… . 2015 

 
 

Zamawiaj cy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku zaprasza do sk adania ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o warto ci szacunkowej poni ej 30.000 euro (netto) na: 

WIADCZENIE US UG W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADANIA POZYTONOWEJ 

TOMOGRAFII EMISYJNEJ –  PET-CT NA RZECZ PACJENTÓW SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAK ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie us ug w zakresie 

wykonywania badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET-CT na rzecz pacjentów SP ZOZ 

PRO FAMILIA w Radomsku. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2015 r. na czas okre lony do 31.12.2015 r.  

3. Warunki ubezpieczenia: numer polisy stwierdzaj cej ubezpieczenie od odpowiedzialno ci 

cywilnej z tytu u udzielenia wiadcze  zdrowotnych oraz okres jej obowi zywania. 

4. Termin p atno ci: 14 dni od dostarczenia Zamawiaj cemu prawid owo wystawionej 

faktury/rachunku VAT, przelewem na konto wskazane zgodnie z zawart  umow . 

Faktura/rachunek b dzie wystawiona/y w terminie do 10-ego dnia danego miesi ca za miesi c 

poprzedni. 

5. Kryteria wyboru ofert: najkorzystniejsza cena. 

6. Wymagania, jakie powinni spe nia  Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów 

i o wiadcze : posiadanie koncesji, zezwolenia, wiadectwa, certyfikaty itp. oraz kopia wpisu do 

ciwego rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz . 

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostan  zawarte w jej tre ci – 
w za czeniu. 
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8. Sposób przygotowania oferty: Ofert  nale y sporz dzi  na Formularzu Ofertowym 

stanowi cym za cznik do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej i umie ci  w zabezpieczonej 

kopercie opisanej w nast puj cy sposób: nazwa i adres Zamawiaj cego, nazwa i adres Wykonawcy 

z dopiskiem:  

„Dotyczy post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wiadczenie us ug 

w zakresie wykonywania badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET-CT na rzecz 

pacjentów SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku”. 

9. Miejsce i termin sk adania ofert.  
1) Oferty nale y sk ada  do dnia 29.01.2015 r. do godz. 1400 w siedzibie Zamawiaj cego 

(Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku  

ul. Armii Krajowej nr 34), w sekretariacie (pokój nr 16). 

2) Rozstrzygni cie konkursu ofert zostanie wywieszone na tablicy og osze  w siedzibie 

Udzielaj cego Zamówienia oraz na  stronie  internetowej  SP  ZOZ  PRO  FAMILIA   

w Radomsku: www.spzoz-radomsko.pl, nie pó niej ni  w terminie 3 dni od dnia 

rozstrzygni cia konkursu. Niezw ocznie po wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadamia o tym 

oferentów. 

3) Osoba upowa niona do kontaktu z oferentami: Justyna Stawczyk, tel. (44) 683 15 51, wew. 25.   

10. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do: przesuni cia terminu sk adania ofert, 

odwo ania lub uniewa nienia post powania na ka dym jego etapie post powania.   

11. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  wybrania kilku ofert w celu wykonania 

ca ci zadania.  

 
 
 
 

Dyrektor SP ZOZ PRO FAMILIA  
w Radomsku 

/-/ lek. med. Iwona Wajand 
Radomsko, 23.01.2015 r. 

 


