
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11

tel. 84-696-32-96 fax. 84-697-06-86
e-mail: szpitalhrub@vp.pl

na podstawieustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (teks jednolity - Dz.U. 2016 poz. 1638)

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich z zakresu:
1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna)
2. porad ambulatoryjnych neurologicznych (Poradnia Neurologiczna)
3. neurologii (Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu)
4. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna)
5. chirurgii urazowo ortopedycznej (Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej)
6. anestezjologii i intensywnej terapii (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
7. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)
8. radiologii (Pracownia RTG).

i z a p r a s z a   d o   s k ł a d a n i a   o f e r t.

Umowy zostaną zawarta na okres: od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem
umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się na stronie internetowej  SP ZOZ w Hrubieszowie –
www.spzozhrubieszow.pl w zakładce ”Konkursy ofert”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

" Konkurs Ofert - Świadczenie usług medycznych "

do dnia 25.04.2017 r. do godz. 1200 w Sekretariacie SP ZOZ w Hrubieszowie.
Otwarcie ofert nastąpi 25.04.2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej SP ZOZ w Hrubieszowie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.04.2017 r.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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  z dnia 27 sierpnia 2004. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.


