Znindn. 6.09.2017r.
OGI,OSZENNE KONKURSU OFBRI]
O UDZIBL,ANIE SWT,q,NCZEN ZDROWOI'NYCH
)rla podstawie art" 26 w zwi4'zku z aft" 27 ustawy
(Dz.1LI. Nr 112, paz.654 zpoLn. zmianami)

z

dnia 15 kwietnia 2tD11r.o dzialalnodci leczniczej

Dyrektor Szpitala
Paluckiego Centrum Zdrawia

Prezes Zurz:,4dul

Sp"zo.o.wZninie
ul. Szpitalna 30,8t1-400 Znin
tell.52-30-3l-341
thr:. 52-30-3I-344

Zaprasza
do skladania ofert i uczestniczenia w lkonkursie ofert poprzedzajAc:ym zuwarcie um6w
o udzielanie Swiadczef zdrowotnych w latach tl0I7-20L8

Itodzaj Swiadczerfl: nocna ri Swiateczn?
A" Lekarr,a
lJ. Pielegniarki

F,omoc lekarska

i pielegniarska

Oferty mog4 skladai osoby legitymuj4ce sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
liwiadczeri zdrowotnych r,v okredlonym wy2ej zakresie lub okredlonych wyZej dziedzinach
rnedycyny oraz spelni4j4oe vsarunki okreSlone 'w ustawie z dnia 15 kwietnia 201k, o
dziala.lno

5c

i lecz,niczej .

Oferta powinna by6 zgodna z Regulaminem Konkursu ofert - Szczegdlowymi warunkami
o udziel&ni,e fwiadc:zefi zdrowotnych i sporz4dzona na formularzu
ofertoivyrn" M.aterialy te rnozna pobrad w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie
flalucl;iego Centrum Zcftowia Sp. z o.o, w Zninie godz. 9.00 - 14.00 od poniedzialku do
pi4tku w lDziale Kadr lub srtronie internetowej; ww,w.szpitalznin,pl
W rnir.jscu powyzej wsl<azanym oferernci mog4 siE zapoznad ze f)z,czeg6lowymi wa::unkami
konkursu ofent i materialami informac;,'jnymi o przedmiocie konkur:su, w tym r6'wnie1 z
projektem umo\My"
Oferl;y' nale|y skladad po r:'Fgoreni odrzurcenia w formie pisemnej na z,eft4czonym formularzu
ofertowyrn (zal, Nr 1), rv zamknigtych kopertach i oznaczonyrsfi zgodnie ze wzarem w
z:,aLqcntiku rtr 2 do Szczegdlowych vvarunk1w konkursu ofert o udziel,cnie iwiadczen
z;drotuotnycft, okreslonychprzez Paluckie CentrumL Zdrowiasp. z rt.o. w Zninte

honkarsu oJbrt

I:5.09,2017 r. do godziny L0:00, w sekretariacie
I,,alucldego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Zninie
rM przypadku ofert nadanych clroga pociztow4 lub kuriersk4, o zac:howeniu terminu decyduje
rnornent wplyvm of'erty do sekletariatuPCZ.
Otwarcie ofert nast4pi w dnirn 15,09.21114 r, goclz, 10:15 w sierlzibie Paluckiego Centrum
Ldrr1v,is Sp. z o"o. w Zninie - riwietlica

lfermin skladania ofert: do dnia

f)gloszenie rozstrzygnigcia k,cnkursuL ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri otaz
sifroni<r internetowej Perlu,lkiego CentruLm Zdrowia Sp. z o"o. '!iy' Z,ninie w terminie do
20.A1r.2017r" godz 13,00

Zawarcie um6w o udzielanie Swiadczef :zdrowotnych przewidywane jest na okres 01.1.0.2011
--3I.I2.20I8 r. z moZliwoSci4 ich przedluhenia,
Paluckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie zastrzega sobie prawo do:
1. odwolania konkursu of'ert w caloSci lub czgSci,
2" swobodnego wyboru ofenty,
3. negocjacji z oferentern w przypadku zNshenia ofert r6wnorzgdnych, w przypadku
zhohenia ofert
iloSci ptzel<raczaj4cej potrzeby lub moZliwoSci finansowe
udzieiaj 4ce go zam6wienie celem wylonieni a naj korzystniej szej oferty,
4. przedluhenia terminu skladania ofert i terminu ogloszenia o rczstrzygnigcia konkursu
ofert bez podania przyczyny.

w

