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o, Szpital w Szczecinkuo' 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 Gruźlicv i chorób płuc

1. Wykon;.wanie ww. świadczeń realizowane będzie narzeczpacjentów,,Szpital w Szczecinku"
Sp. z o.o.

2. Czas obowiązywania umowy: od 01.01.2018r.do 30.06.202Ir.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projekt

umowy można zapoznaó się w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -
15:00 . Dodatkowe informacje pod numerem tel, (94) 37ż6715

4. OfeĘ należy składaó w terminie do dnia 28.1ż.2017r. do godziny 13:00 w Sekretariacie
,,SzPital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:

nazyv a podmiotu leczniczego-oferenta

adres

nr tel.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

ooKonkurs ofeń - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc''

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

Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie siedziby Spółki w Szczecinku przy ul. Kościuszki 38
w dniu ż8.12.2017 r, o godz.13:30.
Termin związania ofertą wynosi 1r.5 dni od upłlłvu terminu składania ofert.
Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust.
1 i 2 ustawy z dnia27 sierpnia2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 , z poźn. zm.) w związku z art. 26 uśt
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r, o działalności leczniczej (Dz.IJ.201,1638 tj. z dnia
2016.10.07)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy i stronie
internetowej Szpitala w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
Udzielający Zamowienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przedłużenia terminu
składania ofetl. oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.
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Szczecinek. 19.I2.2017 r.


