Ogłoszenie o konkursie
Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. ul. Szpitalna 2 , 44-120 Pyskowice
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w
Oddziale noworodkowym
Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w art.
26,26a i 27 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z
2016r.poz.1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( ( tj. Dz.
U. z 2016r. poz.1793 z późn. zm.)
1. Przedmiot Konkursu:
Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale
chorób wewnętrznych Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. w
zakresie:
a) Pełnienia dyżurów lekarskich- oferta dla 7 oferentów
b) Świadczeń samodzielnej opieki lekarskiej w regulaminowym
czasie pracy tj. w godzinach od 7.25 do 15.00 od
poniedziałku do piątku- oferta dla 2 etatów

2. Udzielający zamówienie :
Szpital w Pyskowicach spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Szpitalna
2, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 24 24 , fax 32 2332424 wew.238

3. Przyjmujący zamówienie:
Osoba, która legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z przedmiotem
zamówienia i spełniają warunki określone w art.18 ust.1,2,4,6 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej tekst jednolity ( Dz.U. z
2016 poz.1638 ze zmianami)

4. Termin realizacji świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w okresie 12 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 listopada 2017r.

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

- Termin składania ofert do dnia 18.10.2017r. o

godz.1000

-Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego Zamówienia , w
sekretariacie Zarządu pok. Nr 17 lub przesłać pocztą na adres Udzielającego
zamówienie, Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie
elektronicznej na adres da.szpital@gmail.com przy czym oferta musi być
doręczona nie później niż w dniu 18.10.2017r. do godz. 1000

W przypadku składania oferty w zakresie cząstkowym w formularzu
ofertowym należy wypełnić tylko ten zakres, pozostały wykreślić
-Informacje na temat konkursu , szczegółowe warunki konkursu oraz
formularz ofertowy można uzyskać na stronie internetowej Szpitala w
Pyskowicach sp. z o.o.
6. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie o konkursie:
- Otwarcie jawne ofert nastąpi w dniu 18.10.2017r. o godz. 1030 w
siedzibie Udzielającego Zamówienie, ( sala Narad ) rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od otwarcia ofert.
- Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Szpitala w Pyskowicach sp. z o. o.
7. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Osoba uprawniona do kontaktów i udzielania informacji:
Urszula Jasińska tel. 32 2332424 wew. 232 w godzinach pracy
zamawiającego.
10. Informacje dodatkowe:
a) Prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania
ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez
podania przyczyny
b) W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń zdrowotnych , do czasu zakończenia
postępowania oferent może złożyć do komisji konkursowej
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.
c) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu
chyba , że z treści protestu wynika, że on jest oczywiście bezzasadny.
Protest złożony po terminie nie podlega rozstrzygnięciu.

d) Oferenci biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Prezesa
Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.

Z poważaniem
Prezes Zarządu w Pyskowicach sp. z o.o.

