
 

 

 
 

 

 

OGŁOSZENIE 

 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach 

Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia i Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Medyków 16,  działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) ogłasza: 

 
Konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 

KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH  – 6 pakietów 
 
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są  
w siedzibie Udzielającego zamówienia - Administracja pokój 23, w godz. od 8:00 do 14:00 oraz na stronie 
internetowej: www.gczd.katowice.pl w zakładce BIP- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych. 
 
Okres obowiązywania umowy:  
Umowa będzie zawarta na okres dwóch lat od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż od dnia 

1.01.2023 r. 
 
Miejsce i termin składania ofert:  
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach,  
w zamkniętej kopercie, należy składać do dnia 28.11.2022 r. do godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Medyków 16, w pokoju nr 1 - Kancelaria Ogólna lub drogą pocztową. 
 
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:  
Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w siedzibie Zamawiającego  
w dniu 28.11.2022 r. o godz. 12:30 Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 7 dni roboczych od 
otwarcia ofert. 
 
Termin związania ofertą: 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
Informacja o możliwości składania skarg i protestów: 
Oferentowi przysługuje prawo wniesienia umotywowanego protestu oraz odwołania na zasadach 
określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do:  
zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu ofert lub pozostawienia konkursu bez 
rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie 
bez uzasadnienia. 

 

 


