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Warszawa, 2021-01-21

OGŁOSZENIE
postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy na udzielanie
świadczeń zdrowotnych
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lec zniczej oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1,
art. 147–150, art. 151 ust. 1, 2 i 4–6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

„Mazowieckie Centrum Stomatologii” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-301 Warszawa,
ul. Nowy Zjazd 1 zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert
poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia
stomatologicznego oraz leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez
lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej
z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.
Szczegółowy zakres świadczeń określony zostanie w warunkach konkursu ofert oraz we wzorze
umowy.
Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy. Oferta powinna być
sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz z warunkami konkursu ofert, oraz wzorem
umowy) pobrać od dnia 21.01.2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Nowy
Zjazd 1, III piętro pok. 319 w godz. 8.00 – 16.00, oraz na stronie internetowej www.mcs-przychodnia.pl.
Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi
stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką
oferenta i dopiskiem: konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz leczenia stomatologicznego w
znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii
dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego
Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (Nr ref. KO/02/21) nie otwierać przed 01.02.2021 r.
godzina 13:00” w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1,
sekretariat, pok. 321 do dnia 01.02.2021 r. do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2021 r. o godz. 13:00 w sali wykładowej pok. 326
w siedzibie udzielającego zamówienia przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Rozstrzygnięcia konkursu
dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Spółki w terminie do 7 dni od dnia złożenia
i otwarcia ofert. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania of ert.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo
złożyć do Zarządu Spółki umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu,
oferent może złożyć do Zarządu Spółki umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konk ursu.
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