Znindn.25.02.2016r.
OGI,OSZENIE KONKURSU OFERT
O UDZIELANIE SWTAICZEN ZDROWOT YCH
Na podstawie art.26

w

zwi4zku

z art.2l

(Dz.U. Nr 112, poz.654 zp62n. zmianami)

ustawy

z

dnia 15 kwietnia

20llr.o dzialalnodci leczniczej

Prezes Zarz4dul Dyrektor Szpitala
Paluckiego Centrum Zdrowia

Sp.zo.o.wZninie
ul. Szpitalna 30,88-400 iLnin
tel.52-30-31-341
fax. 52-30-31-344
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w zakresie uslug zdrowotnych bgd4cych w zakresie kompetencji pielggniarki
(kontrakty indywidualne ):
A. w Oddziale Chor6b Wewnetrznvchod96-204 godz.w m-cu ( system zmianowy 12 godz.) _2 osoby
B' w Bloku Operacyjnym w zakresie kompetencji pielggniarki operacyjnej
--l osoba
w wymiarue Sr. 160 godzlm-c (I zmiana: pN-pT godz 7,oo_15,oo)

w zakresie uslug zdrowotnych bgd4cych w zakresie kompetencji technika
elektroradiologii
C' technika elektroradiologii w Pracownii Rentgenodiagnostyki Og6lnej-

w wymiarze Srednio 100 godz. miesigcznie -1 osoba

Oferty mog4 skladai osoby legitymuj4ce sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
Swiadczert zdrowotnych w okreslonych wyzei zakresach lub okreslonych wyzej dziedzinach
medycyny oraz spelnrajqce warunki okreslone w ustawie z dnja 15 kwietnia 201:rr. o
dzialalno Sci leczniczej .
Oferta powinna byc zgodna z Regulaminem Konkursu ofert - Szczegdlowymi warunkami
konkursu ofert o udzielanie iwiudczefi zdrowotnych i sporz4dzona na formularzu
ofertowym. Materialy te mohna pobrad w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie
Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie godz.9.00
- 14.00od poniedzialku do
pi4tku w Dziale Kadr lub stronie intemetowej; www.szpitalznin.pl
W miejscu powyZej wskazanym oferenci mog4 siE zapoznad ze Szczeg6lowymi warunkami
konkursu ofert i materialami informacyjnymi o przedmiocie konkur*, * tym r6wnieL z
projektem umowy.
Oferty naIe?y skladai po rygorem odrzucenia w formie pisemnej na zaLqczonym formularzu
ofertowym (zalI), w zamknigtych kopert ach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w zalqczniku
rr 2 do Szczeg6lowych warunk1w konkursu ofert o udzielanie iwiadczeri zdrowotnvch.
okreSlonychprzez Paluckie Centrum ZdrowraSp. z o.o. w Zninie

Termin skladania ofert: do dnia 14,03.2016

r. do godziny 12:00, w sekretariacie
Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie
W przypadku ofert nadanych droga pocztowq lub kurierskq, o zachowaniu terminu
decyduje
moment wplywu oferty do sekretarratupCZ.
otwarcie ofert nast4pi w dniu 14.03,2016 r. godz, 12:15 w siedzibie paluckiego
Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie - Swietlica
ogloszenie rozstrzygnigcia konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy
ogloszeri oraz
stronie internetowej Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie
w terminie do
22.03.2016r.
Tawarcie umowy o udzielanie Swiadczen zdrowotnych przewidywane
na okres r.04.2016 do
.z mohliw o Sciq, przedlulenia.

3 I .12.20 | 6r

Paluckie centrum zdrowia Sp. z o.o. w Zninie zastrzegasobie prawo
do:
1. odwolania konkursu ofert w caloSci lub czgsci,
2. swobodnego wyboru oferty,
3' negocjacji z oferentem w przypadku zNozenia ofert r6wnorzgdnych, w przypadku
zlo2
J4ceJ pottzeby lub mozliwoSci finansowe

4.

udzi

prze

ofert bez podania przyczyny.
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