
                                                    O G Ł O S Z E N I  E 
 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia w Poczesnej,  

działając na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej /Dz.U. z 2013 r. poz. 217/ 

 

Ogłasza  wszczęcie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego 

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 r. 

 

1.  Przedmiot postępowania:  

udzielanie świadczeń zdrowotnych na 2014 r.  w zakresie: 

 
- badań radiologicznych , 

- badań cytologicznych , 

 - kolposkopia 

- badań usg, 

- badań endoskopowych 

- rektoskopii 

- anoskopii 

- mammografii 

- badania  Doppler 

-elektrokardiograf z opcją Doppera 

- elektrokardiograficzne badanie serca 

- Holter EKG 

- Holter RR 

- elektromiograf 

- elektroencefalograf 

- oftalmoskop 

 

2. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców są jawne  i 

nie podlegają zmianie  w toku postępowania. 

 

Porównywanie ofert w  toku postępowania obejmuje w szczególności: 

- ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, 

kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, 

ceny i liczby oferowanych świadczeń oraz kalkulacje kosztów.    

 

3. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 



 

1.spełnienie warunków podmiotu leczniczego określonych w art. 4 ustawy o 

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2. wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i aparaturę medyczną 

3. dysponowanie wykwalifikowanym personelem wykonującym badania 

4. korzystne dla pacjentów godziny wykonywania badań 

5. krótki czas oczekiwania na wyniki badań 

6. dogodny dojazd pacjentów do placówki diagnostycznej 

 

Wzór oferty oraz ankiety dla oceny spełniania warunków przez świadczeniodawców 

dostępny jest w siedzibie GZOZ w Poczesnej pokój 12. 

 

Oferty należy składać na adres: Gminny Zespół Osrodków Zdrowia w Poczesnej  

Kolonia Poczesna ul. Szkolna 3 42-262 Poczesna z dopiskiem: 

„Zamówienie na usługi medyczne w 2014 r.” 

w terminie do 29 pażdziernika 2013 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w GZOZ w Poczesnej 

 – Kolonia Poczesna ul. Szkolna 3 w dniu 05 listopada 2013 r. 

Uczestnikom postępowania służą  środki ochrony prawnej do której stosuje się 

odpowiednio art.152,153 i 154 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

/Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póżn. zm./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA 
 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 r.   na zlecenie 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 
 

 

Rodzaj badania Cena (zł) 

1) Zdjęcie klatki piersiowej  

2) Zdjęcie boczne klatki piersiowej  

3) Zdjęcie kątów przeponowo-żebrowych  

4) Zdjęcie zatok  

5) Zdjęcie czaszki  

6) Zdjęcie kręgosłupa w pozycji stojącej  

7) Zdjęcie kręgosłupa szyjnego  

8) Zdjęcie kręgosłupa piersiowego  

9) Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego  

10) Zdjęcie kości krzyżowej  

11) Zdjęcie żeber jednostronne  

12) Zdjęcie stawu barkowego  

13) Zdjęcie łopatki  

14) Zdjęcie kości ramiennej  

15) Zdjęcie stawu łokciowego  

16) Zdjęcie przedramienia  

17) Zdjęcie stawu nadgarstkowego  

18) Zdjęcie ręki  

19) Zdjęcie palca  

20) Zdjęcie miednicy  

21) Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych  

22) Zdjęcie stawów biodrowych  

23) Zdjęcie uda ze stawem biodrowym  

24) Zdjęcie uda ze stawem kolanowym  



25) Zdjęcie stawu kolanowego  

26) Zdjęcie porównawcze kolan  

27) Zdjęcie rzepki  

28) Zdjęcie kolan w pozycji stojącej  

29) Zdjęcie podudzia ze stawem skokowym  

30) Zdjęcie podudzia ze stawem kolanowym  

31) Zdjęcie stawu skokowego  

32) Zdjęcie stopy  

33) Zdjęcie porównawcze stóp  

34) Zdjęcie palców stopy  

35) Zdjęcie kości piętowej  

36) Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej  

37) Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem  

38) Wlew doodbytniczy (kontrast, baryt)  

39) Urografia (urografina)  

40) HSG (uropolina).  

 

    

 

..................................................                               ...................................................................... 

    (miejscowość i data)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA 
 

 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 r. na zlecenie  

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 

 

    

Rodzaj badania Cena (zł) 

  

- badań radiologicznych ,  

- badań cytologicznych ,  

 - kolposkopia  

- badań usg,  

- badań endoskopowych  

- rektoskopii  

- anoskopii  

- mammografii  

- badania  Doppler  

-elektrokardiograf z opcją Doppera  

- elektrokardiograficzne badanie serca  

- Holter EKG  

- Holter RR  

- elektromiograf  

- elektroencefalograf  

- oftalmoskop  

 

  

..................................................                               ...................................................................... 

 

 
 

    (miejscowość i data 

 


