AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY
im . Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
ul. Borowska 213

50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00 Sekretariat: (071)733 11 00 Fax: (071)733 12 09
e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl
strona internetowa: www.aszk.wroc.pl
Wrocław 28.07.2009r.

OGŁOSZENIE
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213, we Wrocławiu ogłasza
przetarg pisemny, ofertowy:
„na zainstalowanie systemu telewizji szpitalnej”
Przewidywany termin realizacji umowy - 10 lat od daty podpisania umowy.
Z warunkami przetargu oraz regulaminem przetargu zainteresowani mogą zapoznać się w pok. 334 – Sekcja
Logistyki do dnia 13.08.2009 r. godz. 10:00
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone w gazecie lokalnej, na stronie internetowej szpitala www.aszk.wroc.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
1. Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu ofertowym według wzoru -załącznik nr 1 do niniejszego przetargu.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia przetargu oraz niniejszymi materiałami wg wzoru
załącznik Nr 3.
3. Decyzję o wpisie do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie oferenta, Ŝe nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
5. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem przetargu,
6. Referencje w zakresie świadczenia usługi systemu będącego przedmiotem przetargu w ciągu
ostatnich 2 lat.
7. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy bez zastrzeŜeń.
Oferty naleŜy składać pod rygorem odrzucenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zainstalowanie systemu telewizji szpitalnej”
w Kancelarii Szpitala (budynek główny –parter) w pokoju nr 129 lub przesłać pocztą na adres
Zamawiającego, do dnia 13. 08.2009r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 13.08.2009r.o godz. 10:15w Dziale Administracyjno –Technicznym II p. pokój 342.
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu oraz do przedłuŜenia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są przez :
Małgorzatę Kubik tel. 071/ 7331120, 733 11 22 Dział Administracyjno-Techniczny
Marylę Lewandowską tel. 071/ 733 16 05, 733 16 06
Skargi i wnioski dotyczące przebiegu przetargu pisemnego moŜna składać w Kancelarii Szpitala.

