
Gliwice, dnia 21.11.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
— Państwowy Instytut Badawczy Oddział  w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 
Gliwice, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń  zdrowotnych. 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń  zdrowotnych obejmujących badania 
endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia). Miejscem udzielania 
świadczeń  jest siedziba Udzielającego zamówienia. Konkurs skierowany jest do lekarzy 
spełniających wymagania określone w „Warunkach konkursu ofert" (WKO). 

2. Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w konkursie zostanie zawarta umowa na okres 
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie 
Udzielającego zamówienia, w Kancelarii - pok. nr  134 /budynek główny, parter/ w terminie 
do dnia 29.11.2022 r. do godz. 9.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa 
i adres) i opisanej w następujący sposób:  

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ  W GLIWICACH 

UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15,44-102 GLIWICE 

OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH 
OBEJMUJĄCYCH BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO 

(GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA) 

NIE OTWIERAĆ  PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

4. Materiały dotyczące konkursu ofert udostępniane są  w siedzibie Udzielającego zamówienia, Dział  
Organizacyjny, pok. 243, w godz. od 8.00 do 14.00. 

5. Zapytania dotyczące konkursu ofert należy przesyłać  na adres poczty elektronicznej 
onkologia@io.gliwice.pl. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 29.11.2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego 
zamówienia - sala nr 248A /budynek główny, I piętro!. 

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone bez zbędnej zwłoki na stronie 
internetowej www.io.gliwice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Udzielającego zamówienia 
/w budynku głównym!. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu 
składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 
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