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Kołobrzeg, dnia 08.12.20żI r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OF,ERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŁOBRZEGU

na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia ] 5 hłietnia 20] ] r, o działalności
leczniczej (Dz. U. z 202 ] r., poz,71 I z późn, zm,)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIłOCZEŃ ZDROWOTNYCH

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.94 35 48 937

Przedmiot konkursu: przedmiotem konkursu ofert jest prryjęcie obowiązków
udzi e l ani a św iadczęń zdro wotny ch pr zez po dmiot wykonuj ąc y dziŃalno śó leczniczą lub
osobę legitymującą się nabyciem fachołvych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w rodzajv
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia
Diagnos§czne Kosztochłonne) - badania endoskopowe przewodu pokarmowego -
kolonoskopia.
Zakres umowy:

1) oferent udzięlac będzie świadczeń zdrowotnych w Poradni podstawowej opieki
zdrowotnej w siedzibie Udzielającego Zarnówięnia: Kołobrzeg, ul. Jedności
Narodowej 86/88;

2) oferent udzielaó będzie świadczęń zdrowotnych:
a) objętych umową zawartą przęz UdzielĄącego Zanowienia z Narodowym

Funduszem Zdrowia,
b) obj ętych innymi umowami zawarĘ mi ptzęz U dzielĄ ącego Zamówienia,
c) pozostałych;

3) umowa zostanie zawafia na okres od 01.01.2022 r. na czas udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem konkursowym
zawarty w umowie pomiędzy Udzielającym Zanówiętia a Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materialami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym
z projektem umowy oraz miej§ce, w którym można otrrymaó obowiązujący
formularz oferty: siedziba Udzielającego Zamówienia - budynek nr 8 (Przychodnia) -
III piętro - Księgowość, w dni robocze od poniedziŃku do piątku w godz.8.00-15.00,
tęL.261222 45I" 94354 8f40| do dnia 27.12.2021 t. oraz do pobrania na stronie
internetowej www. wspl.ko l obrze g.p l.

Miejsce i termin składania ofeń: siędziba Udzielającego Zamówienia - pomieszczenie
nr 402 w budynku nr 8 (Przychodnia) do dnia 28.12.202t r. do godz. 12.00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba UdzielĄącego Zamówięnia - sala odpraw -
III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia28.12.2021 r., godz. t2.30.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu jednego dnia od tęrminu ńożęnia
ofeĘ. Wyniki zostaną zarieszczone na stronie intemetowej i wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie U dzielającego Zamówienia.
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Termin zvłiązania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofeń: Udzielający
Zamowieniazasttzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części,
przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rczpoczęcia i rczstrrygnięcia
konkursu bądź j ego umorzenia.

10. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje

prawo składania protestów i odwołń doĘczących koŃursu zgodnie z zasadari
określonymi w art. 26 uś.4 ustawy z dńa 15 kwietnia 2011 r. o dzińalnościleczniczej
(Dz. U. z2021 t., poz.7I7 zpóźn. zm.).

lek. med.
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Termin rwiązania ofertą: 30 dni od upĘwu terminu składania ofert.

odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofeń: Udzielający
Zarlówięnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części,
przedłużenia terminu składania ofert, zlniany terminu rczpoczęcia i rozstrzygnięcia
konkursu bądź jego umorzenia.

10. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołń doĘczących koŃursu zgodnie z zasadarń
określonymi w art. 26 ust.4 ustawy z dńa 15 kwiętnia 2011 r. o dzińalnościleczniczej
(Dz.IJ. z2021 r., poz.7I7 zpóźn. zm.).

lek. med.


