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Kołobrzeg, dnia 3I.I2.20ż0 t.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PIJBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŁOBRZEGU

na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia ] 5 kwietnia 20] 1 r. o działalnoŚci
leczniczej (Dz. U, z 2020 r., poz,295 z późn. zm.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OF,ERT W KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚwrłucznŃ zunowoTNYcH

1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specj ali sty czna P rzy cho dnia L ekarska SP ZOZ w Kołobrze gu

ul. Jędności Narodowej 86/88

78-100 Kołobrzeg
tel.94 35 48 937;fax.9435 48937

przedmiot konkursu: przedmiotem konkursu ofert jest prryjęcie obowi@ków

udzielania świadczeń zdrowotnychprzezpodmiot wykonujący dziŃalnoŚĆlecnicząlń
osobę tegitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczęń

zdro*otnycir w określonym zakresie lub okręślonej dziedzinie medycyny w rcdzaju
podstawowa Opieka Zdrowotna - świadczenia lekarza podstawowej oPieki
zdrowotnej.
Zakres umowy:

1) oferent udzięlaó będzie świadczeń zdrowotnych w Poradni podstawowej opieki

zdrowotnej w siedzibie Udzielającego Zamówięttia: Kołobrzeg, ll* JednoŚci

Narodowej 8 6/8 8 oraz fiIii zal<ładu: MrzeĘ no, ul. Trzębiatowska 1 ;

2) ofęrent udzięIac będzie świadczeń zdrowotnych:
a) objętych umową zawartą przez IJdzielającego Zarnówienia z NarodowYm

Funduszem Zdrowia,
b) obj ętych innymi umowami zaw ar$ mi przęz IJ dzielaj ącego Zamówienia,
c) pozostałych;

3) umowa zostanie zawarta na okręs od 18.01.2021 r. na czas udzielania Świadczeń

zdrowotnych w danym zakresie.
Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursuo w tym

z projektem umowy oraz miej§ce, w którym można otrzymać obowiązujący
formńarz oferty: siedziba lJdzielającego Zamówienia - budynek nr 8 (Przychodnia) -
III piętro _ Księgowośó, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

tęL ż6122ż 45I, 94354 89 40, do dnia B.aL202I r. oraz do pobraniana stronie

internętowej www.wspl.kolobrzęg.p1
Miejsce i tórmin składania ofeń: siedziba Udzielającego Zanówienia - pomieszczenie

nr 4O2 w budyŃu nr 8 (Przychodnia) do dnia 1,4.01.2021, r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielającego Zanówienia - sala odPraw -
III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 14.01.2021, r.,godz.12.30.
vril;sce i termin rozstrzygnięcia konkur§u: w ciągu jednego dnia od terminu ńożenia
ozuł. Wyniki zostaną zamięszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicY

o gło szeń w siedzibie IJ dzielaj ącego Zamówienia.
Termin złviązaniaofeńą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

odwołanie konkursu oferto przesunięcie terminu składania ofert: UdzielającY

Zarnówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w częŚci,
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pnzedłużenia tęrminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia
koŃursu bądż jego umorzenia,

10. Skladanie protestów i odwołań doĘczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołń dotyczących konkursu zgodnie z zasadarri
określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20II r. o działalnościleczniczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),

rzeiWOLSKI


