Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
działając na podstawie:
• art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011. ( Dz. U. z 2011r. Nr
112, poz. 654), zwanej w dalszej części umowy „ustawą” oraz,
• w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
ponownie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Badań mikrobiologicznych
2. Usług medycznych i transportowych
I.

PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem
systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienia ma podpisane umowy w
ramach lecznictwa stacjonarnego, przez personel medyczny o kwalifikacjach i liczbie
wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia. Świadczenia
zdrowotne będą udzielane z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do
realizacji umowy, stanowiącej własność Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia
wymaga realizacji świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie 24-y godziny na
dobę, tj. codziennie w dni powszednie jak również w soboty, niedziele i święta.

II.

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.01.2014r do 31.12.2016r z możliwością jej
przedłużenia na kolejne okresy w drodze aneksu.
III.

SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się
można w pok. nr 121 - administracja Szpitala.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularzu ofertowym)
wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych
warunkach konkursu ofert.
3. Formularz ofertowy można pobrać w pokoju nr 121 w administracji Szpitala.
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty
należy składać do dnia 06.11.2013 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala administracja Szpitala pokój 105.
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli
wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
Sokółka, dnia 29.10.2013r.
Zatwierdził
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

