
ZARZ^DZENIE NR 691
Dyrektora Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej

wCzarnkowie z dnia 09.02.2015r

w sprawie konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych
na rzecz Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

na podstawie art. 146 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z pozn. zm.), w zwiazku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o dzialalnosci
leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 z pozn. zm.) zarz^dzam, co nastfpuje:

§1

Zarza.dzenie okresla post^powanie w sprawie zawarcia i realizacji umow w rodzaju swiadczenia
zdrowotne, a takze warunki wymagane od swiadczen iodawcow zainteresowanych zawarciem umowy
w tym rodzaju oraz kryteria wyboru ofert oceniane w trakcie postepowania prowadzonego w sprawie
jej zawarcia.

§2

Przedmiotem konkursu na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej jest wykonywanie swiadczen

zdrowotnych w rodzaju swiadczen:

Pefnienie funkcji kierownika Oddziafu Ginekologiczno - Potozniczego

§3

Post̂ powanie konkursowe wszczyna sî  poprzez opublikowanie ogtoszenia - stanowiqcego Za!a.cznik
nr 1 do niniejszego zarza.dzenia wraz z jednoczesnym umieszczeniem na stronie internetowej

www.szpital.czarnkow.pl.

§4

Zatozenia konkursu ofert, wymagania stawiane Oferentom, tryb sktadania ofert, kryteria oceny ofert
oraz sposob przeprowadzenia konkursu okreslone s^ w Szczegotowych Warunkach Konkursu Ofert
stanowia.cych Zatqcznik nr 2.

§5

1. W celu przeprowadzenia postepowania konkursowego powotuje komisj^ konkursow^.

2. Sktad komisji konkursowej:

2.1. Przewodniczqcy Marek Lagan

2.2. Cztonek komisji Barbara Wicher

2.3. Cztonek komisji Anna Wawrzyniak



3. Cztonkiem komisji nie moze bye osoba, ktora jest maJzonkiem lub krewnym albo powinowatym do

drugiego stopnia wla.cznie osoby, ktorej dotyczy poste.powanie konkursowe albo pozostaje wobec
niej w takim osobistym stosunku, ktory moze budzic wa.tpliwosci co do bezstronnosci jako cztonka
komisji konkursowej.

4. Jezeli Cztonek Komisji be.dzie jednoczesnie oferentem zostaje on wyla.czony z prac Komisji
w zakresie, w jakim post^powanie konkursowe dotyczy jego samego.

5. Zadaniem komisji konkursowej jest:

5.1. Rozpatrzenie zgtoszonych ofert.

5.2. Przeprowadzenie negocjacji.

5.3. Wytonienie oferentow do realizacji poszczegolnych zakresow przedmiotu konkursu.

§6

Poste,powanie konkursowe b^dzie prowadzone na podstawie przepisow ustawy o dzialalnosci

leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z pozn. zm.) i ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm.)

§7

Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


