
SSzpital j+l Szczecinek
S polka „ Szpital w Szezecinku"

78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

zaprasza do skladania ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych, ktorych przedmiotem jest

Wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami
Oddzialu Inteusywnej Terapii i Anestezjologii - kontrakty dla lekarzy

Konkurs ofert obejmuje udzielanie swiadczen zdrowotnych dla pacjentow SpoHd Szpital w
Szczecinku.

1. Wykonywanie ww. swiadczen odbywac si? b?dzie na terenie SpoHd Szpital w Szczecinku.
2. Czas obowiajrywania umowy: 24 miesia^ce od dnia obowia^zywania umowy

',3. Ze szczegotowymi warunkami konkursu obejmuja^cymi formularz ofertowy oraz projekt
umowy mozna zapoznac si? w Dziale Kadr od poniedziajku do piatku w godzinach 8:00 -
15:00. Dodatkowe informacje pod numerem tel. (94) 3726715.

4. Oferty nalezy skfadac na pismie na formularzach proponowanych przez Udzielajajsego
zamowienie w zamkni^tych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres
do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu) oraz oznaczonych w nastejmjajsy sposob:

Oferta na swiadczenia zdrowotne
Nie otwierac przed dniem 27.12.2016 r. do godziny 12:00

iloscstron '.
w Kancelarii Spotki Szpital w Szczecinku ul. Kosciuszki 38, do dnia 27.12.2016r., do godz.

11:00.
5. Otwarcie ofert nasta_pi w Sali Konferencyjnej siedziby Spolki w Szczecinku przy ul.

Kosciuszki 38 wdniu 27.12.2016 r.o godz. 12:00.
6. Termin zwi^zania oferta^ wynosi 15 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
7. Oferentowi przyshiguja^ srodki odwolawcze na zasadach okreslonych w art. 153 i art. 154 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze
srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z pozn. zm.) w zwia^ku z art. 26 ust
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2010 r. o dziatalnosci leczniczej ( Dz. U Nr 112, poz. 654 z pozn.
zm.)

8. Ogtoszenie o rozstrzygni^ciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy i stronie
internetowej Szpitala w cia^gu 7 dni od daty, w ktorej uptywa termin skladania ofert.

9. Udzielajajsy Zamowienia zastij-zega sobie prawo odwolania konkursu lub przedhizenia terminu
skladania ofert oraz uniewaznienia konkursu w calosci lub w cz^sci.

Szczecinek, 15.12.2016r.


