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 Kraków, dnia 16.04.2021 r. 
 

Znak postępowania: A.I.4250.5.2021 
 

OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor 
Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków  
 

ogłasza  
  

KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU BADAŃ LABORATORYJNYCH, 
NAJMEM LOKALU, DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO  

  
 

1. Przedmiot zamówienia:  przejęcie obowiązków udzielania świadczeń medycznych                z 
zakresu badań laboratoryjnych– diagnostycznych i mikrobiologicznych  (kod CPV: 85148000-8, 
85145000-7). 

2. Miejsce udzielania świadczeń: Laboratorium budynek nr 15 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno 

– Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków oraz 

laboratorium Wykonawcy na terenie miasta Krakowa. 

 

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o 

przedmiocie zamówienia: dostępne będą w siedzibie MSOR przy al. Modrzewiowej 22, pokój 

nr 11 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 oraz na stronie 

internetowej  www.kcr.pl 

4. Umowa zostanie zawarta na czas określony na okres 3 lat.  

5. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy złożyć do dnia 23.04.2021 r. do godz. 12.00 do Sekretariatu  Małopolskiego 
Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka Budynek nr 4,  
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 

    Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.00 
 

6. Otwarcie ofert: nastąpi 23.04.2021 r. o godz. 12.15 w Małopolskim Szpitala Ortopedyczno  
– Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22,  
30 – 224 Kraków. 

 
7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie MSOR przy al. Modrzewiowej 22 do dnia  

30.04.2021 r. 
 
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 
 
9. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: o wynikach konkursu 

Zamawiający poinformuje faksem, e-mailem lub listownie Oferentów biorących udział  

http://www.kcr.pl/
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w konkursie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego  
w budynku nr 4. 
 

10. Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
konkursu. 

 
11. Zastrzega się prawo odwołania konkursu, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu 

składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 
 
12. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Małopolski 

Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka zasad 
przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze, określone w 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 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. 

 
 

 

 

Zapraszamy do składania ofert 

 

 

   




