
Kołobrzeg, dnia 06.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OF,ERT

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PaBLICZNEGO ZAKł,ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŁOBRZEGU

na podsta,wie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia ]5 lcwietnia 20] ] r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OF,ERT W KOIIKURSIE
NA UDZIELANIE ŚwrłncznŃ zonowoTI\-YCH

1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa S pecj ali sty czna P r zy cho dnia L ekarska SP ZOZ w Kołobrze gu
ul. Jedności Narodowej 86/88
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 48 937 ; fax. 94 35 48 937

2. Przedmiot konkursu: przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków
udzielania świadczeń zdrowotnychprzezpodmiot wykonujący dzińalnośćlecnicząlub
osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

3. Zakresumowy:
1) oferent udzielaó będzie świadczeń zdrowotnych w Poradni medycyny pracy

w siedzibie Udzielającego Zanówienia: Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
86/88;

2) oferent udzięlać będzie świadczeń zdrowotnych:
a) dla pracowników Udzielającego zamówienia;
b) dla pracowników oraz osób pozostających w stosunku sfużbowym z ins§tucji,

zakJńów pracy, z którymi Udzielający zamówienia posiada zawarte umowy
na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

3) umowa zostanie zawarta na okres od dnia 02.05.2022 r. do dnia 30.04.2025 r.
4. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczególowymi warunkami

konkursu i materiałami informaryjnymi o przedmiocie konkursu, w tym
z projektem umowy oraz miej§ce, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferĘ: siedziba Udzielającego Zamóńenia - budynek nr 8 (Przychodnia) -
III piętro - Księgowość, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
tel 261222 451,94354 89 40, do dnia 15.04.2022 t. oraz do pobraniana stronie
internetowej www.wspl.kolobrzeg.p1.

5. Miejsce i termin składania ofeń: siedziba Udzielającego Zamóńenia - pomieszczenie
nr 40ż w budynku nr 8 (Przychodnia) do dnia 19,04.2022 r. do godz. 12.00.

6" Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielającego Zamówlenia - sala odpraw -
III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 19.04.2022 r., godz. t2.30.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkur§u: w ciągu jednego dnia od terminu złożenia
oferty. Wyniki zostaną zarrtięszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie U dzielającego Zamówienia.

8. Termin nłiązania ofertą: 30 dni od upływu tęrminu składania ofert.
9. Odwołanie konkursu ofeńo przesunięcie terminu składania ofeń: UdzielĄący
,. Zanówieniazastrzega sobie prawo do odwołania koŃursu ofert w całości lub w części,

ptzedłluenia terminu składania ofert, zmiany terminu rcryoczęcia i rozstrzygnięcia
koŃursu bądż jego umorzenia.



10. Składanie protestów i odwołań doĘczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołń dotyczących konkursu zgodnie z zasadami
określonymi w art. ż6 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20Il r. o dziŃalnościleczniczej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 633).

lek. med.


