OGŁOSZENIE z dnia 9.04.2019r
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów,
Ul. Piłsudskiego 11
NIP 919 15 17 717 ; REGON 000308376
e.mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl
Ogłasza Konkurs Ofert nr 8/2019
Na : świadczenie usług medycznych
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190)
Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2014r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1510) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Ogólnej
porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
porad ambulatoryjnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej
pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia
Ratunkowego,
pełnienia „ dyżurów pod telefonem” i wykonywania transportów medycznych,
kierowanie Oddziałem Wewnętrznym II, pełnienie dyżurów w Oddziale z
jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
kierowanie Oddziałem Noworodkowym, pełnienie dyżurów w Oddziale z
jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
kierowanie Oddziałem Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji
Neurologicznej, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad
w poradni specjalistycznej.

I.
Materiały informacyjne zawierające szczegółowe warunki konkursu ofert oraz
projekty umowy można pobrać u P. Dariusz Wikło ( główny budynek pok. Nr. 10),
tel. 845353221 lub ze strony internetowej www.spzozhrubieszow.pl
(zakładka
konkursy ofert).
II. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 1 roku.
III Składanie ofert:
Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w zaklejonej kopercie
opatrzonej:
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-nazwą i adresem oferenta;
-napisem „ Oferta na konkurs nr 8/2019 .Nie otwierać do dnia 18.04.2019r. godz:10:30
należy złożyć w Sekretariacie Udzielającego zamówienia ul. Piłsudskiego 11 do dnia
18.04.2019 r godz. 10:30.
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej
(obok Sekretariatu) SPZOZ w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11
V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie SPZOZ przy ul. Piłsudskiego 11 w
dniu 18.04.2019 r.. Ogłoszenie rozstrzygające zamieszczone zostanie odpowiednio pod
konkursem nr 8/2019 na stronie www.spzozhrubieszow.pl w zakładce konkursy.
VII. Zastrzega się prawo negocjowania ceny udzielania świadczeń zdrowotnych.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów
do składania i otwarcia ofert bez podania przyczyny
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego
zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego, przysługują środki odwoławcze
i skarga na zasadach określonych w art. n153 i 154 ustawy O świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1510).

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
lek. med. Dariusz Gałecki
(podpis nieczytelny)
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