Ogłoszenie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin
Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz
warunków zawartych w Materiałach Konkursowych.

OGŁASZA
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
dla pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210,
poz. 2135, z późn. zm.)

I. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY,
W NIŻEJ WYMIENIONYCH ZAKRESACH:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna – ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
Informacje o warunkach konkursu oraz formularz i materiały ofertowe można uzyskać codziennie
w SP ZOZ w Dęblinie; 08 - 530 Dęblin , ul. Rynek 14 – pok. nr 36 tel. 81 883 13 32
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:
,,Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne " w pok. nr 36 do dnia 24 października 2013 roku do
godziny 10 00.
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 01.11.2013r.
do dnia 31.12.2013 r. Data rozpoczęcia wykonywania przedmiotu konkursu 01.11.2013 r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2013 r. o godz. 11.00 w SP ZOZ w Dęblinie, ul.
Rynek 14.
Oferty rozpatrzone będą w terminie do 25.10.2013 r. do godziny 12 00.
W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do

Komisji Konkursowej umotywowaną skargę zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135 z późn. zm.)
W ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do
Dyrektora Zakładu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych zadaniach oraz przesunięcia terminów
składania ofert.
2) W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może
złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w
ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie
zawieszone.
3) Po rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Oferent może
złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
Protest będzie rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
Zapraszamy do składania ofert

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
lek. med. Leon Famulak

