Kołobrzeg, dnia I2.1 1.2020

r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PIJBLICZNEGO ZAKł,ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŁOBRZEGU
na.pocl.slctulie url. 2ó, 26tl i 27 u.sttlll,),: clnia ]5 kwietnia 2()11 r. o działalności
lecznic,zej (D:. L,I. : 2020 r., ptłz.295 z pózn. :nt.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
I,{A t]DZIELA\IE ŚwtłtlczEŃ ZDROWOTNYCH

1.

Nazłva oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specj al i st,v czna P rzy
ul. .Iedności Narodovr,,ej 86/88

)

cho

dnia L ekarska SP ZOZ w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 48 937: tar. 94 35 48 937

Przedmiot konkursu: przednliotenr konkurslt ofer1 jest przyjęcie obowiązków

uclzielania ślviadczeń zdt,olvotn,vch przez podmiot tvykonujący działalnośćleczniczą lub
osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych rł, określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w rodzap
Ambulatoryjna Opieka SpecjalisĘczna - świadczenia w zakresie okulistyki.
_).

Zakres umo\1,),:
1) of'erent Lrclzielac będzie św,iadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej
rł, siecJzibie Uclziela.jącego Zamowienia: Kołobrzeg, ul. .Iedności Narodowej

2)

86/8 8:

ot-erent r"rdzielac będzic ślł,iadczetizdrol,votnych:

ob.iętl,ch umową zarvartą przez Udzielającego Zamowienia z Narodowym
Funduszem Zdron,ia.
b) objęt1,,ch inn.vni utlnciwami zarvartymi przęz Udzielającego Zamówienia,
c) pozostałych:
3) Llmowa zostanie zawarta na okres od 01 .12.20ż0 r. naczas udzielania świadczeń
zdrorł,otn1,,ch rv dany,nl zaliresie.
4. Miejsce, termin, w którl,m można zapoznać się ze szczegółowymi lvarunkami

a)

materiałami informacyinymi o przedmiocie konkursu, w Ęm
z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferĘ: siedziba Udzielającego Zamowienia - budynek nr 8 (Przychodnia) III piętro - I(sięgorł,ość,rł,dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
te1. 2612ż2 151. 94 354 8c) 40. clo dnia ż6.11.202,0 r. otaz do pobrania na stronie

konkursu

5.
6.

7.

8.
9.

i

internetolvej rł rvrł,rr spl. jlQ]11bLlggłl
Miejsce i termin składania rrl-ert: siedziba udzielaiącego zamórł,ienia - pomieszczenie
nr:ł02 w bud1,,nkr-r nr 8 (Przlchodnia) do dnia 27.11.2020 r. do godz. 12.00.
Miejsce i termin otrvarcitr of'ert: siedziba tJdzielającego Zamówienia - sala odpraw III piętro buclynku nr 8 (Przl chtlclnia), dnia 27.11.2020 r., godz. 12.30.
Miejsce i termin rozstrą,gnięcia konlłursu: w ciągu 7 dni od terminu złożenia oferty.
Wl,niki zostaną zaml,eszczone na stronie internetowe.j i lływieszone na tablicy ogłoszeń
rł, siedzibie Udzielaj ącego Zarrrowienia.
Termin zw-iązania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofer1.

Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: lJdzielający

Zamówienla zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofefi w całościlub w części,
przedłuzenia terminu składalria ofefi, zmiarry terminu rozpoczęcia I Tozslrzygnięcia
kollkttrsu bądz jego umorzcnia.

10,

Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołań doĘczących konkwsu zgodnie z zasadasni
określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnta 15 kwietnia 2011 r. o dzińalności leczniczej
(Dz.U. z2020 r.,poz.295 zpożn. złn.).

DYREKT
lek. med.

LsKI

