
Kołobrzeg, dnia 28.t 1.2022 r.

Nr WSPL -DR.26t2.2.2022

DYREKToR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

SAMODZIELNE G O PlJ BLIC ZNE G O Z AIrCł, ADU OPIEKI ZDRO\ryO TNEJ W
KOŁOBRZEGU

na Podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnią ]5 kwietnia 20] I r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zrn.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OF,ERT W KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚwrłnczEŃ ZDROWOTI\IYCH

1. Nazrrya oraz adres Udzielającego Zamówienia:
Woj skowa Specj alisty czna Przy chodnia Lekarska SpZoZw Kołobrzegu
ul. Jedności Narodowej 86/88
78-100 Kołobrzeg
tel.94 35 48 937; fax.94 35 48 937

2, Przedmiot konkursu: przedmiotem koŃursu ofert jest przyjęcie obowiązków
udzielania Świadczęńzdrowotnychprzezpodmiot wykonujący iiiaamose lecmicząlub osobę legitymującą się nabyciem fachowyóh Ńarntac3i do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyoy p.u.y.

3. Zakresumowy:
1) oferent udzielaó będzie świńczeń zdrowotnych w poradni medycyny pracy

w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Kołobrzeg, ul. Jedności Ń*odo*.i
86/88;

2) oferent udzielać będzie świadczeńzdrowotnych:
a) dla pracowników Udzielającego zartówienia,
b) dla Pracowników oraz osób ,pozostających w stosunku słuzbowym

z ins§tucji, za&adów pracy, zktórymi lJdzielający zamówienia posiada
zawarte umowY na Śńadczenie usług medycznych z zalłesumedycyny
pracy.

3) umowa zostanie zawartana okres od dnia 01.01,2023 r. do dnia 31,12,2025
r.

4. Miejsce, termin, w którym można zapoznaó się ze szczegółowymi warunkami
konkursu i materiałami informaryjnymi o przedmioń tontursu, w Ęrmz projektem umowy oraz miejsc€, w którym można otrzymać obowiązujący
formularz oferĘ: siedziba lJdzielającego Zamowienia - budynek nr 8
(Prrychodnia) - III piętro, pom. Gł. Księgowego, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00 , tel.261 222 45I, aó dnia t4.I2.2022 ,. Ór-do pobrania
na stronie internetowej www. wspl. kolobrze g. pl

5. Miejsce i termin składania ofeń: siedziba lJdzielającego Zamówienia
Pomieszczenie nr 402 w budypku nr 8 (Przychodnia) do dnia 15.12.2022 r. do
godz.12.00.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba TJdzietającego Zamówienia _ sala odpraw
- III piętro budynku nr 8 (Przychodnia), dnia 15.12,2022 r., godz. 12.30.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkur§u: w ciągu A dni od terminu ńożęnia
ofertl. WYniki zostaną zarieszczone na stronie internetowej i wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie LJdzielającego Zamówienia.

8. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.



9, odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: IJdzielĄącyzarnówięnia zasttzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lubw częŚci, Przedłużeńa terminu składania ofert, nniany t.r-irru rłĄoczęcia
, itozstrzygnięcia koŃursu bądż jego umorzenia.
10, Składanie Protestów i odwołań Óotyczących konkursu: oferentowi przysługuje

Prawo składania Protestów i odwołń dótyczących konkursu zgodnie'r-źasaauori
określonymi w art. 26 ust.4 ustawy z dnia'ts kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej (Dz.IJ. z2022 r., Nr 633 zpóźn. zm.).
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