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Kołobrzeg, dnia 08.1 I.2022 r.

OGŁOSZENIE O KON§URSIE OFERT
Nr WSPL-DK.2612.2.2022

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KoŁoBRZF'Ga

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia ]5 hłietnią 201] r" o dziąłalności
leczniczej (Dz. U. z 2022 r,, poz. 633 z późn, z/n.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSm
NA UDZIELANIE ŚWIłUCZBŃ ZOROWOTNYCH

1,. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specj alisty czna Pruy chodnia Lekarska SP ZOZ 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 przyjęcie obowiązków
udzielaniaświńczeńzdrowotnychprzezpodmiot wykonujący dziŃalnośólecmticzą
lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzięlania
świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.
Zakres umowy:

1) oferent udzielaóbędzie świadczeń zdrowotnych w Poradni medycyny pracy
w siedzibie Udzielającego Zamońenia: Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
86/88;

2) o ferent udzielać b ę dzie świ adczeń zdrowotny ch :

a) dla pracowników Udzielającego zanówieńa,
b) dla pracowników oraz osób pozostających w stosunku służbowym

z instytucj i, zakJadów pr acy ) z l<Jróry mi U dzielaj ący zamówienia p o siada
zawarte umowy na świadczenie usług medycmych z zahesu medycyny
pracy.

3) umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31,12.2025
r.

Miejsce, termin, w którym można zapozlać się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materiałami informaryjnymi o przedmiocie konkursuo w tym
z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferty: siedziba Udzielającego Zamowięnia - budynek nr 8

(Przychodnia) - III piętro, pom. Gł. Księgowego, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00 , tel,261 222 45I, do dnia 25.11.2022 t. oraz do pobrania
na stronie intemetowej www.wspl.kolobrzeg.p1
Miejsce i termin skladania ofeń: siedziba Udzielającego Zamowienia
pomieszczenie nr 402 w budyŃufir Ę (Przychodnia) do dnia 28.11.2022 r. do
godz.12.00. I

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielającego Zalnówienia - sala odpraw

- III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 28.11.2022 r., godz.12.30.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkur§u: w ciągu 14 dni od terminu ńożenia
oferty. Wyniki zostaną zarrńęszczone na stronie internetowej i wywieszone na
tabl i cy o gło szeń w s i e dzi b i ę U dzielaj ące go Z amówi enia.
Termin rwiązania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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9. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielalący
Zartówienia zasttzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiarry terminu rozpoczęcia
i r o zstr zy gni ę ci a koŃurs u bądź j e go umorzenia.

10. Składanie protestów i odwolań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje
prawo składania protestów i odwołń doĘczących konkursu zgodnie z zasadarcti
określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z2022 r., Nr 633 zpóźn. zm.).
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