
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 KOZIENICE,
tel: (48) 614-82-34,          fax: (48) 614-81-39

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń
zdrowotnych w:

1. Oddziale Neurologicznym
2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Pracowni Radiologii i USG
4. Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej
5. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Konkurs ofert jest rozdzielny, oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość zakresów.
I. Okres obowiązywania umowy: 

- zakres 1 od dnia 01 listopada 2015 r.
- zakres 2 od dnia 01 listopada 2015 r.
- zakres 3 od dnia 01 października 2015 r.
- zakres 4 od dnia 01 października 2015 r.
- zakres 5 od dnia 01 października 2015 r.
do lat 3.

II. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz pobrać obowiązujący
formularz oferty w Dziale Służb Pracowniczych – nr telefonu (48) 614 82 34 wew. 269,
e-mail:  kadry@szpitalkozienice.pl lub  na  stronie  internetowej  Szpitala  pod  adresem
www.szpitalkozienice.pl

III. Oferty  należy  składać –  w  siedzibie  Zamawiającego  -  kancelaria  w  terminie  do
21.09.2015    r.  do godz. 12.00  w formie pisemnej,  w zamkniętej kopercie,  zawierającej
dane oferenta, opatrzonej napisem: „Oferta na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń
zdrowotnych w poszczególnych zakresach w: 1. Oddziale Neurologicznym, 2.  Szpitalnym
Oddziale  Ratunkowym,  3.  Pracowni  Radiologii  i  USG,  4.  Nocnej  i  Świątecznej
Ambulatoryjnej  Opiece  Zdrowotnej,  5.  Zakładzie  Pielęgnacyjno-Opiekuńczym*
(*wpisać wybraną Ofertę/y). Nie otwierać do 21.09.2015 r. do godz. 13:00” 

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna budynku głównego– parter Szpitala. 

V. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu

składania ofert.
VII. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości

zadania.
VIII. Oferent  ma  prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu

zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. z późn.zm.)


