
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 674
OGtOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnosci leczniczej

(Dz. U. z 20llr., Nr 112, poz. 654 z pozn. zm.)

1. Dyrektor Zespolu Zaktedow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogtesza konkurs i zaprasza do

skladania ofert na udzielanie swiadczeh zdrowotnych w rodzaju swiadczeh:
Swiadczenia piel^gniarskie w naste.puja.cych komorkach:

1.1 Oddziatu Chirurgicznego Ogolnego z Pododdziatem Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

1.2 OddziaJu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1.3 Poradni Specjalistycznych

2 Umowa zostanie zawarta na okres: trzech lat z mozliwosciq jej przedtuzenia na okres naste^pny.

3 Informacji o Szczegotowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) udziela Dyrekcja Zespotu

Zaktedow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kosciuszki 96, tef. (67) 35 28 130 .

4 Warunkiem udzialu w konkursie jest ztozenie oferty na udoste_pnionym przez ZZOZ Czarnkow

formularzu ofert. Szczegolowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) oraz formularz ofert mozna

otrzymac w Dziale Zatrudnienia i Ptac lub na stronie internetowej www.szpital. czarnkow.pl.

5 W Dziale Zatrudnienia i Ptac oferenci moga. sie. rowniez zapoznac z projektem umowy.

6 Osobq upowaznionq do kontaktu z oferentami jest: p. Bogustawa Wieczorek w godz. 8.00 - 14.00

od poniedziatku do pia.tku tel. 67 35 28 130.

7 Oferty nalezy skladac w zamknie.tych kopertach opatrzonych napisem

,,Konkurs ofert na wykonywanie swiadczeh zdrowotnych na rzecz ZZOZ Czarnkow

w zakresie swiadczeri piele.gniarskich w "

zgodnie z SWKO, w terminie do 26.11.2014r. do godz. 09.00 w Sekretariacie Zespotu ZaWadow

Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kosciuszki 96, 64-700 Czarnkow

8 Otwarcie ofert nasta.pi w siedzibie Sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Czarnkowie: - w

dniu 26.11.2014r. o godz. 10.00.

9 Informacje o rozstrzygniepu konkursu ofert zostana, przeslane na wskazany przez Oferenta adres

e-mail oraz umieszczone na tablicy ogtoszeh ZZOZ Czarnkow.

10 Oferent be_dzie zwi^zany oferty przez okres 90 dni, licza_c od dnia uptywu jej ztozenia.

11 Dyrektor ZZOZ Czarnkow zastrzega sobie prawo do odwotania konkursu bez podania przyczyny

oraz do przesunie.cia terminu sktadania ofert a takze przeprowadzenia dodatkowych rokowah

z oferentami.

12 Oferent ma prawo wniesc odwotanie lub ztozyc protest dotycza.cy ogloszonego konkursu.
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