
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/23          Sucha Beskidzka, dnia 09.03.2023 r.
                         

OGŁOSZENIE KONKURSU
     na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa

Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2026 r.

                                        

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  na podstawie art.  26 ustawy  z dnia
15.04.2011r.  o działalności  leczniczej  ogłasza konkurs ofert na udzielanie  lekarskich świadczeń
zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej  i  świątecznej  opieki
zdrowotnej w okresie od  01.04.2023 r. do dnia 31.03.2026 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Zamówień i Sprzedaży 
Świadczeń Zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.30,  IV piętro Blok ”B”, 
telefon: 33 872 33 14, a także u Dyrektora w terminie ustalonym z Sekretariatem Dyrektora
w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, Blok ,,C” pokój 103 
telefon: 33 872 33 16.

Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami w/w ustawy oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.

Oferty należy składać  do dnia 23.03.2023 r. do godz. 09.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,  ul. Szpitalna 22, blok ,,C”pokój 103 w zamkniętych 
kopertach z napisem:                                                          

            
 „Oferta konkursowa na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa

Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

                
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,  ul. Szpitalna 22,  blok  ,,C” I piętro.  

            
Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Oferent ma możliwość składania  protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art. 26
ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej  w związku z art. 152-154 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłaszający konkurs ofert może przesunąć termin składania ofert lub odwołać i unieważnić konkurs
w całości lub dowolnej jego części bez podania przyczyny.


