Znindn.3.06.2016t.
OGI,OSZENIE KONKURSU OF'ERT
A IJDZIELANIE SWT.qDCZNN ZONOWOT YCH
Na podstawie art" 26 w zwi4zku z art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o dzialalnoSci leczniczej
(Dz.U. Nr 112, poz.654 zp62n. zmianami)
Prezes Z*z4drul Dyrektor Szpitala
Paluckiego Centrum Zdrowia

Sp.zo.o.wZninie
ul. Szpitalna 30,88-400 Znin
tel.52-30-31-341
fax. 52-30-31-344

Zaprasza
do skladania ofert i uczestniczeniaw konkursie ofert poprzedzaj4cym zawarcie um6w
o udzielanie Swiadczef zdrowotnych na rok 2016

Rodzaj Swiadczerfi: lecznictwo stacjoname i ambulatoryjne w zakresie uslug zdrowotnych
bgd4cych w zakresie kompetencji : ( kontrakty indywidualne ):
A. Lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zlzb4 Przyjgd( spelniaj4cego warunki Lekarza Systemu | 2la/'a staiu pracy,
lub lekarza ( jako drugi lekarz na dy2urach w godz.15,oo - T roo)
B. Pielggniarki w Bloku Operacyjnym w zakresie kompetencji pielggniarki operacyjnej
- 1 osoba w wymiarze 3r,160 godzlm-c ( I zmiana: PN-PT godzTroo-L5roo)

C.Lekarza neurologa do Poradni Specjalistycznej

- | raz w fyg. na 4 godz,

Oferty mogq skladai osoby legitymuj4ce sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
Swiadczeri zdrowotnych w okreSlonym v,yZej zakresie lub okre6lonych wyZej dziedzinaclt
medycyny oraz spetrniajqce warunki okreSlone w ustawie z dnia 15 kwietnia 20Ih. <t
dzia\alno ci le czniczej .
Oferta powinna byd zgodna z Regulaminem Konkursu ofert - Szczegdlowymi wsrunkami
konkursu ofert o udzielanie iwiadczefi zdrowotnych i sporzqdzona na formularzu
ofertowym. Materialy te molna pobrai w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibit:
Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie godz. 9.00 - 14.00 od poniedzialku do
pi4tku w Dziale Kadr lub stronie internetowej; www.szpitalznin.pl
W miejscu powyzej wskazanym oferenci mog4 sig zapoznat ze Szczeg6trowymi warunkami
konkursu ofert i materialarni informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym r6wnie? r.
projektem umowy.
Oferty nale?y skladad po rygorem odrzucenia w formie pisemnej na zalqczonym formularzrr
ofertowym (2a1. Nr 1), w zamknigtych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w
zaN4czniku nr 2 do Szczeg1lowych warunkdw konkursu ofert o udzielanie Swiadczefi
zdrowotnycft, okreslonychprzez Paluckie Centrum ZdrowiaSp. z o.o. w Zninie
S

r.

do godziny 10:00, w sekretariacie
Paluckiego Centrum ZdrowiaSp. z o.o. w Zninie
W przypadku ofert nadanych droga pocztow4 lub kurierskq, o zachowaniu terminu decyduje
moment wptrywu oferty do sekretariatuPCZ.
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 20.06.2016 r, godz,10:15 w siedzibie Paluckiego Centrurn
ZdrowiaSp. z o.o. w Zninie - Swietlica
Termin skladania ofert: do dnia 20.06.2016

Ogloszenie rozstrzygnigcia konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri oraz
stronie internetowej Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Zninie w terminie do
28.06.2016r. godz 13,00

w

Zawarcie um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych przewidywane jest na okres 0L07.20I(i
- 31.12.2016 r. z moZliwoSci4 ich przedluhenia.
Paluckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie zastrzega sobie prawo do:
1. odwolania konkursu ofert w caloSci lub czgSci,
2. swobodnego wyboru oferty,
3. negocjacji z oferentem w przypadku ztohenia ofert r6wnorzgdnych,

przypadku
zlohenia ofert
iloSci przekraczajqcej potrzeby lub moZliwoSci finansowe
udzielaj 4cego zam6wienie celem wylonienia naj korzystniej szej oferty,
przedlvhenia terminu skladania ofert i terminu ogloszenia o rozstrzygnigcia konkursu
ofert bez podania przy czyny.
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w

