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Kołobrzeg, dnia 30.07.202I t.

OGŁOSZEME O KONKURSIE OFERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŁOBRZEGU

na podstawie ąrt, 26, 26a i 27 ustawy z dnia ]5 kwietnia 2011 r. o działąlności
leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz.295 z późn. zm.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OF,ERT W KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIłOCZEŃ ZUROWOTNYCH

Nazrva oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specj alisty czna Ptzy chodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
ul. Jedności Narodowej 86/88
78-100 Kołobrzeg
tel.94 35 48 937;fax.9435 48937

Przedmiot konkursu: przedmiotem koŃursu ofert jest przyjęcie obowiązków
udzielania świ adczeń zdrowotny ch pr zez po dmi ot wykonuj ąc y dzińalno śó leczńczą ltlb
osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub określonĄ dziedzinie medycyny w rodzaju
Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczenia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
Zakres umowy:

1) oferent udzielaó będzie świadczeń zdrowotnych w Poradni podstawowej opieki
zdrowotnej w siedzibie Udzielającego Zarnówięnia: Kołobrzeg, ul., Jedności
Narodowej 8 6/8 8 oruz filii zakładu: MtzeĘno, ul. Trzebiatowska 1 ;

2) oferent udzięlaó będzie świadczeń zdrowotnych:
a) objęĘch umową zawartą pIzez Udzielającego Zamówienia z Narodowym

Funduszem Zdrowia,
b) obj ęĘch innymi umowami zaw er!rmi przez U dzielaj ącego Zanówienia,
c) pozostaĘch;

3) umowa zostanie zawarla na okres od 01.09.2021 r. na czas udzielania świadczeń
8zdrowotnych w danym zakresie.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materiałami informaryjnymi o przedmiocie konkursu, w Ęm
z projektem umowy oraz miej§ce, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferty: siedziba UdzielĄącego Zanówienia - budynek nr 8 (Przychodnia) -
III piętro - Księgowośó, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
tęl..26Iż22 451,94354 89 40, do dnia 26.08.202t r. oraz do pobrania na stronię
internetowej www. wspl.kolobrze g.pl
Miejsce i termin skladania ofert: siedziba UdzielĄącego Zamóńenia - pomieszczenie
w 402 w budyŃu nr 8 (Przychodnia) do dnia 27.08.2021r. do godz. 12.00.
Miejsce i termin otwarcia ofeń: siedziba Udzielającego Zamóńenia - sala odpraw -
III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 27.08.2021 r., godz. 12.30.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkur§u: w ciągu jednego dnia od terminu ńożęnia
oferty. Wyniki zostaną zarrięszczone na stronie intemetowej i wywieszone na tablicy

, ogłoszeń w siedzibię Udzielającego Zamóńenia.
Termin rwiązania ofeńą: 30 dni od upĘwu terminu składania ofert.
Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofeń: UdzielĄący
Zanówieniazastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części,
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przedłużęnia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia
konkursu bądź jego umorzenia.

10. Sktadanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołń doĘczących koŃursu zgodnie z zasadanń
określonymi w art. 26 ust.4 ustawy z dńa 15 kwietnia 20Il r. o działalnościleczniczej
(Dz. U. z 2020 t., poz. 295 z późn. zm,).
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