OGŁOSZENIE
Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020", zadanie "Optymalizacja
stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych", na podstawie § 7 ust. 3 pkt 5 Regulaminu pracy komisji
konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia
prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), zawiadamia, że
w przedmiotowym postępowaniu konkursowym wpłynęła 1 oferta (w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu).
Po dokonaniu otwarcia ofert, zawiadamia się, jak niżej.
I.
Lista ofert spełniających warunki formalne:
brak
II.
Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Konsorcjum:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14 - lider konsorcjum;
Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128 - konsorcjant.
W ofercie brak:
a)
1.

2.

b)
c)
d)
e)

f)

Danych identyfikujących oferenta - KONSORCJANTA zgodnie z formularzem stanowiącym załącznikiem nr 1, do którego
należy dołączyć:
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2013 roku poz. 217. z późn. zm.), kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osoby
uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli stanowiącej załącznik
nr 2,
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1203, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru
Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty.
załącznika nr 2 - Wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta do ogłoszenia konkursu ofert (LIDER
KONSORCJUM i KONSORCJANT);
Oświadczenia KONSORCJANTA o posiadaniu aktualnej umowy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 3.
Oświadczenie oferenta - KONSORCJANTA o prawdziwości danych zawartych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 6.
Oświadczenie oferenta - KONSORCJANTA o uzyskanych przychodach z innych źródeł lub oświadczenie
o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również
działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1382), zgodnie z załącznikiem nr 7.
Informacji dotyczącej zapewnienia obsługi administracyjno-księgowej do realizacji programu - w załączniku nr 10 w punkcie
nr 2 - Wymagania.
Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia braków formalnych w formie pisemnej w siedmiodniowym terminie od
ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. Uzupełnienie składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania
„Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” NIE OTWIERAĆ PRZED
POSIEDZENIEM KOMISJI!” O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Narodowego Centrum Krwi.
W przypadku niedotrzymania terminu i nieuzupełnienia braków formalnych, złożona oferta podlega odrzuceniu.

