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Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lutego 2018 r. 
 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korfantowie, 
zwana dalej Spółką,  

ul. Wyzwolenia, 11 48-317 Korfantów 
 

zaprasza 
do składania ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, 
zgodnie z następującymi warunkami:  
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług logopedy dla pacjentów/ uczestników projektu  Kompleksowe 
wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szacowana ilość usług to 192 godzin w okresie 16 miesięcy. 
Faktyczna ilość godzin wykonywania usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i wynikała będzie z 
potrzeb pacjentów rekrutowanych do udziału  w projekcie). 
 
1. Okres obowiązywania umowy od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. 
 
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór można pobrać w siedzibie Spółki, w 
Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11 lub ze strony internetowej Spółki www.bip.ocr.pl.  

 
3. Oferty należy składać w formie pisemnej, pod rygorem odrzucenia, w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, do dnia 7 
lutego 2018 r., do godz. 9.00. 
 
4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki, ul. 
Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, do dnia 7 lutego 2018 r. do godz. 9.00. 
 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego  2018 r., o godz. 9:10, w siedzibie Spółki, w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 
11.  
 

6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert. 

 

7. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu 
składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 
 
             Prezes Zarządu Spółki  

        Wojciech Machelski 

 


