Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 20
z dnia 12.12.2013r.
Kierownika SPG ZOZ
w Nowym Wiśniczu
OGŁOSZENIE
konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2013r., poz. 217) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust.1-5, art. 152-153 i art. 154 ust.1-2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)
Kierownik
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:
1) Wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich w zakresie reumatologii na rzecz
pacjentów SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu
Wymagania: podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osoba legitymująca się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej
dziedzinie medycyny (lekarz posiadający specjalizację z zakresu reumatologii).
Okres udzielania świadczeń: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
2) Wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich w zakresie medycyny pracy dla
pracowników SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu;
Wymagania: podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osoba legitymująca się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej
dziedzinie medycyny (lekarz posiadający uprawnienia z zakresu medycyny pracy).
Okres udzielania świadczeń: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
Informacje na temat ogólnych i szczegółowych warunków konkursu, obowiązujące formularze i druki
można uzyskać:
w siedzibie Zamawiającego w Nowym Wiśniczu przy ul. Podzamcze 4
- w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00:
- telefonicznie pod numerem (14) 612 87 92 wew. 31
lub
- na stronie internetowej Zakładu: www.przychodnia-wisnicz.pl
Miejsce i termin składania ofert:
oferty można składać w terminie od dnia 12.12.2013r. do dnia 19.12.2013r. do godz. 09:30
- bezpośrednio w siedzibie ogłaszającego konkurs – pomieszczenie administracji
lub
- pocztą z tym, że oferta nie może wpłynąć później niż w terminie składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych
warunkach konkursu ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.12.2013r. o godz. 10:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.12.2013r. o godz. 11:00.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku
administracji Zakładu oraz na stronie internetowej www.przychodnia-wisnicz.pl
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części bądź
przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu bez uzasadniania
decyzji.
W toku postępowania konkursowego, Oferent może złożyć umotywowany protest do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej decyzji, nie później jednak
niż do dnia zakończenia postepowania.
Oferent ma prawo wnieść do Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postepowania konkursowego.

