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oo Szpital w Szczecinku" Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek ul. Kościuszki 38

zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeńzdrowotnych
w zakresie wykonywania procedur medycznych i opieki nad pacjentami

Poradni Ginekologiczno-Poło żniczej

1. Wykonywanie ww, świadczeń realizowane będzie narzecz pacjentów,, Szpital w Szczecinku"
Sp. z o.o.

2. Czas obowiąryvania umowy: od 01.01.2018r.do 30.06.ż02Ir.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projekt

umowy można zapoznać się w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -
15:00 . Dodatkowe informacje pod numerem tel. (94) 3726715

4. OfeĘ na|eży składać w tęrminie do dnia 28.12.2017r. do godziny 13:00 w Sekretariacie

,,Szpital w Szczecinku" Sp, z o.o. w Szczecinku w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:

nazw a podmiotu leczniczego-oferenta

adres

nr tel.
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

,,Kon ku rs ofeń - Po radnia Ginekolo gi czno-P ołożnicza"

Nie otwierać przed dniem 28.12. 2017 r. do godz. 13:30

5. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie siedziby Spółki w Szczecinku przy ul. Kościuszki 38

w dniu 28.I2.2017 r. o godz. 13:30.
6. Termin związania ofertą wynosir.l5 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i ar1. 154 ust.

1 i 2 ustawy z dniaż7 sietpnia}}}4 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.IJ . z ż008 r. Nr 164, pozJ027 , z poźn. zm.) w związku z art, 26 ust
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej (Dz,U.żM,1638 tj. z dnia
ż016.10.07)

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy i stronie
internetowej Szpitala w ciągu 7 dni od daty, w której upĘrva termin składania ofert.

9. IJdzielający zamowienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przedŁńenia terminu
składania ofetlr oraz uniewaznienia konkursu w całości lub w części.
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mgr Rądosław

Szczecinek, 19.I2,ż0I7r.


