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    Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 
Kierownika Samodzielnego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 
z dnia 16 listopada 2012 roku 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 

na podstawie art. 26 - 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz stosowanych odpowiednio przepisów 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku 

z Zarządzeniem Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie udzielenia zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz wszczęcia postępowania konkursu 

ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez 

przepisy art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

2. Niniejsze postanowienia Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, zwanych 

dalej SWKO, określają w szczególności: 

a) Założenia konkursu ofert 

b) Wymagania, stawiane Oferentom, 

c) Tryb składania ofert,  

d) Sposób przeprowadzenia konkursu, tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg 

oraz protestów, związanych z tymi czynnościami. 

3. Ilekroć w SWKO jest mowa o: 

a) Oferencie – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 26 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, 

poz. 654 z późn. zm.), 

b) Udzielający zamówienie – rozumie się Samodzielny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach, 

c) Przedmiocie konkursu ofert – rozumie się udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych 

dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, 

d) Formularz Oferty – rozumie się obowiązujący w przedmiotowym 

postępowaniu Formularz Oferty przygotowany przez Udzielającego 

zamówienie i stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 
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Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie udzielenia 

zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach oraz wszczęcia postępowania konkursu ofert na 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. 

e) Świadczenia zdrowotne – rozumie się świadczenia, które obejmują 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 

dla pacjentów  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach, objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 

zgodnie z zakresem kontraktu z NFZ oraz innych osób na podstawie 

odrębnych umów, 

f) Umowie – należy przez to rozumieć projekt umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, 

opracowany przez Udzielającego Zamówienie i stanowiący Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie 

udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania 

badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach oraz wszczęcia postępowania konkursu ofert 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.  

4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na                                      

adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Gminny Zakład Opieki                                  

Zdrowotnej w  Wilkowicach  ul. Wyzwolenia 18,  43-365  Wilkowice, 

tel./fax : 33/8171242,  e-mail: sgzoz_wilkowice@poczta.onet.pl  

5. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje 

zasady, określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

 

II. Określenie przedmiotu konkursu ofert: 

1.  Przedmiotem konkursu ofert jest zamówienie na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach. 

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie wybrana 

jedna najkorzystniejsza oferta. 

3. Na podstawie zawartej umowy wybrany Oferent będzie zobowiązany do 

świadczenia usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych 

zgodnie z wymaganymi warunkami i w zakresie wskazanym w Formularzu 

Ofertowym. 

4. Materiał do badań odbierany będzie przez Oferenta z Samodzielnego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, w każdy dzień roboczy - 5 dni 

w tygodniu (od poniedziałku do piątku) o godzinie 900. W przypadkach pilnych, 

niecierpiących zwłoki Oferent zapewnia wyjątkowy odbiór materiału do badań 

z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w innych 

godzinach uzgodnionych z  Udzielającym Zamówienie.  

mailto:sgzoz_wilkowice@poczta.onet.pl
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5. Transport materiału do badań będzie wykonywany przez Oferenta.  

6. Badania wskazane w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie udzielenia 

zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach oraz wszczęcia postępowania konkursu ofert na wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, mogą być zlecane w trybie 

Cito lub standardowym. O trybie wykonania badania każdorazowo decyduje 

lekarz zlecający badania, tryb Cito będzie oznaczony na skierowaniu. 

7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, 

określonych w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach z dnia 

16 listopada 2012r., będzie się odbywać przez okres 2 lat od dnia 01.02.2013r. 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi 

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w celu prawidłowego 

przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oferta powinna spełniać wszystkie warunki określone w niniejszych 

Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

3. Ofertę należy przygotować na obowiązującym w postępowaniu konkursowym 

Formularzu Ofertowym. 

4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie 

oznaczonej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań 

laboratoryjnych. Nie otwierać do 17.12.2012 r. do godz. 09.30.” 

6. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na 

adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, 

ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice. 

7. Oferta powinna zawierać wypełnione następujące dokumenty: 

a) Formularz Oferty, 

c) Zaakceptowany Projekt umowy.  

8. Ponadto do oferty należy załączyć: 

a. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisu 

KRS. 

b. Kopia decyzji o nadaniu Oferentowi numeru NIP. 

c. Kopii decyzji o nadaniu Oferentowi numeru REGON. 

d. Wpis Oferenta do rejestru podmiotów leczniczych. 

e. Aktualne zaświadczenia o wpisie laboratorium do ewidencji 

prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

f. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

wykonywanych świadczeń. 

g. Certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: 
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 certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe 

i międzynarodowe, 

 certyfikaty systemów zarządzania jakością. 

h. Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania 

materiału do badań oraz zasady transportu materiału do badań. 

i. Wzór druku skierowania/zlecenia na badania laboratoryjne. 

9. Oferta  oraz każda z jej stron powinna być podpisana przez Oferenta. 

10. Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane i potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania 

zobowiązań, w przypadku osób prawnych winno to wynikać z dokumentu 

potwierdzającego wpis Oferenta do Krajowego Rejestru Sądowego lub 

pełnomocnictwa. 

11. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający 

zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów. 

12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez Oferenta. Poprawki mogą być dokonywane wyłącznie 

poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego 

zapisu poprawnego. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, nie później jednak 

niż przed upływem terminu składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez Oferenta 

oznacza się, jako ofertę z dopiskiem na kopercie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie 

oferty”. 

15. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 

IV. Wymagania wstępne dla świadczeń medycznych z zakresu badań 

laboratoryjnych. 

1. Zakres badań specjalistycznych przewidzianych warunkami konkursu to badania 

laboratoryjne opisane w Formularzu Oferty. 

2. Oferent musi zagwarantować czas oczekiwania na wynik badania w zakresie: 

 badań w trybie standardowym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od 

momentu dostarczenia materiału do badania do laboratorium Oferenta 

 badań w trybie Cito w terminie do 2 godzin od momentu dostarczenia 

materiału do badania do laboratorium Oferenta. 

3. W przypadku, jeżeli procedura wykonania badania wynikająca z właściwości 

urządzenia laboratoryjnego jest dłuższa i Oferent potwierdzi to na żądanie 

dokumentami producenta urządzenia, badanie winno być wykonane w terminie 

nie dłuższym niż czas trwania procesu badania + 2 godziny od momentu 

dostarczenia materiału do badania do laboratorium. 

4. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszą umową 

podmiotowi trzeciemu Oferent winien wskazać w ofercie zakres zlecanych badań 

i miejsce ich wykonywania. 



 

str. 5 
 

5. Oferent udostępni możliwość skorzystania ze swojej bazy danych dotyczącej 

wyników badań zlecanych przez Udzielającego zamówienie. 

6. Oferent musi zapewnić potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań 

analitycznych m.in. system vacutainer do pobierania krwi, pojemników na mocz 

i kał, podłoża na posiew itp. 

7. Oferent musi zapewnić dostępność procedur pobierania materiału do badań 

analitycznych. 

8. Oferent powinien dostarczyć druki skierowań/zleceń obowiązujące u Oferenta. 

9. Oferent nie może wykonywać badań innych niż ujęte w Formularzu Oferty bez 

pisemnego zlecenia wykonania tych badań przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Udzielającego Zamówienie. Ceny badań muszą być uzgodnione 

pomiędzy stronami w formie pisemnej. 

10. Oferent musi zapewnić wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami 

w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i obowiązujących 

procedur. 

11. Należy przyjąć, iż badanie wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem 

kompletnym, jeżeli zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa winna 

obejmować powtórzenie. 

 

V. Określenie wymagań kwalifikacyjnych od Oferenta. 

1. Badania powinny być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje – osoba nadzorująca pracę laboratorium winna mieć kwalifikacje 

zgodne z przepisami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej dla kierownika 

laboratorium.  

2. Oferent powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą do pobrania u niemowląt 

materiału do badań w siedzibie Oferenta. 

3. Wyniki badań muszą być podpisane przez osoby z odpowiednimi w danym 

zakresie kwalifikacjami i uprawnieniami posiadające prawo wykonywania 

zawodu i wpis na listę w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. W ofercie 

należy podać listę osób uprawnionych do podpisywania wyników badań. 

4. Wykazy osób świadczących usługę w imieniu Oferenta winny być aktualizowane 

na piśmie w przypadku zaistnienia zmian poprzez podanie osób zastępujących 

osoby wskazane w wykazie. 

 

VI. Okres wykonania umowy 

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i objęte 

umową będą realizowane w okresie od 01.02.2013r. do 31.01.2015r. 

 

VII. Kryteria, jakim będą podlegały oceny składanych ofert 

100 % cena - wygrywa oferta z najniższą ceną 

 

VIII. Miejsce i termin składania oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w  Wilkowicach  ul. Wyzwolenia 18,  43-365 Wilkowice 
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w zaklejonej kopercie oznaczanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne 

w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać do 17.12.2012 r. do godz. 930.” 

2. Jeżeli oferta wpłynie do siedziby Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach pocztą lub inną drogą (np. kurierską), o terminie 

złożenia oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Udzielającego 

zamówienie, a nie data jej nadania. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą 

rozpatrywane. 

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 

4. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2012 r. o godzinie 900.  

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu: Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w  Wilkowicach  ul. Wyzwolenia 18,  43-365  Wilkowice 

w dniu 17.12.2012r o godzinie 930. 

 

X. Związanie ofertą 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje 

Komisję Konkursową. 

2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej określa „Regulamin pracy 

Komisji Konkursowej” obowiązujący na podstawie Zarządzania Nr 17/2012 

Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie udzielenia zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz 

wszczęcia postępowania konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

w przedmiotowym zakresie. 

3.  Członkiem Komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału 

w Komisji w przypadkach wskazanych w „Regulaminie pracy Komisji 

Konkursowej”. 

4. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej z przyczyn, 

o których mowa w pkt. 3, nowego członka komisji powołuje 

Udzielający zamówienia. 

5. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka Komisji 

Konkursowej w przypadku określonym w pkt. 3, o ile Komisja Konkursowa liczyć 

będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej cztery osoby. 

6. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli 

wyłączenie członka Komisji Konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcje. 

 

XII. Pouczenie dla Oferenta. 

1. Komisja Konkursowa odrzuca ofertę: 

a) złożoną po terminie; 
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b) zawierającą nieprawdziwe informacje; 

c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej 

ceny świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych; 

d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

f) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 

g) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych 

w przepisach prawa oraz SWKO. 

2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 

lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do uzupełnienia 

tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

 XIII. Zastrzeżenia Udzielającego zamówienie. 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do 

zmian terminów lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania 

przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez 

uzasadnienia. 

2. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje Oferentów, 

biorących w nim udział w sposób przyjęty dla ogłoszenia o konkursie. 

3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia dwóch kolejnych Konkursów Ofert, 

nie wybrano żadnej oferty, Udzielający zamówienia może udzielić zamówienia bez 

przeprowadzenia konkursu ofert po raz trzeci i udzielić zamówienia z wolnej ręki. 

4. Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie konkursowe na świadczenia 

zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, w szczególności, gdy: 

a) nie wpłynęła żadna oferta, 

b) odrzucono wszystkie oferty, 

c) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć 

5. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego ogłasza się na tablicy ogłoszeń 

Udzielającego Zamówienie, na stronie internetowej i na stronie BIP Gminy 

Wilkowice oraz przesyła się do wszystkich Oferentów biorących udział 

w konkursie. 

6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu następuje jego zakończenie 

i komisja ulega rozwiązaniu. 

 

XIV. Protesty i skargi dotyczące konkursu. 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku postępowania 

konkursowego przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych 

poniżej. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

a) wybór trybu postępowania; 

b) niedokonanie wyboru oferty; 
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c) unieważnienie postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne 

w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach. 

3. W toku postępowania konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie badań laboratoryjnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent 

może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, 

chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania 

i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu 

wymaga uzasadnienia. 

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza 

się na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach oraz na stronie internetowej i na stronie BIP Gminy Wilkowice. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego 

zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.  

10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

11. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

Wniesienie odwołanie wstrzymuje, zawarcie umowy na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, do czasu jego 

rozpatrzenia. 

12. W przypadku uwzględnienia protestu, Udzielający Zamówienia powtarza 

zaskarżoną  czynność. 

 

XV. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie ofert w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na 

stronie internetowej i na stronie BIP Gminy Wilkowice, podając nazwę Oferenta, 

który został wybrany. 

2. Udzielający zamówienia, na podstawie wyników postępowania konkursowego 

uzyskanych od Komisji Konkursowej, niezwłocznie zawiadamia  Oferentów 

uczestniczących w konkursie o jego rozstrzygnięciu na piśmie. 

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający 

zamówienia wskazuje termin oraz miejsce zawarcia i podpisania umowy. 

 

XVI. Postanowienia końcowe. 

Dokumentacja, dotycząca postępowania konkursowego przechowywana jest 

w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

 

 


