
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiego Centrum Medycznego Widzew w Łodzi przy al. Piłsudskiego
157. - sprawa MCM”W” 01/2023.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473198814

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 92-332

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmwidzew.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiego Centrum Medycznego Widzew w Łodzi przy al. Piłsudskiego
157. - sprawa MCM”W” 01/2023.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych
dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” placówkach przy ul. Piłsudskiego 157, Elsnera 19, Sacharowa 21a.
Informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań w ciągu roku oraz czasu oczekiwania na wynik licząc od momentu
przekazania materiału znajdują się załącznik nr 2 do SWZ z podziałem na poszczególne rodzaje badań.
Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na wszystkie 6 pakietów łącznie, pod warunkiem wypełnienia wszystkich
pozycji w załączniku nr 2 w pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja wykonania zamówienia zwana dalej „SWZ”, określająca
szczegółowe warunki zapytania cenowego oraz załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-01-19 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Dokumenty określone w SWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Dokumentacja dostępna na stronie Zamawiającego www.mcmwidzew.pl w BIP.

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiego Centrum Medycznego Widzew w Łodzi przy al. Piłsudskiego
157. 
- sprawa MCM”W” 01/2023. 
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