
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

z zakresu fizjoterapii i logopedii 

na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym Szpitala w Nowym Tomyślu. 

 

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w 

Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do 

składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: 

1) Przedmiot postępowania: 

I.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii na Oddziale 

Neurologicznym i Oddziale Udarowym w wymiarze odpowiadającym 4 równoważnikom 

etatu (łącznie - przeciętnie 640 godzin pracy miesięcznie) (CPV 85100000-0 Usługi ochrony 

zdrowia,  CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii, 85111400-4, CPV Usługi szpitalne 

rehabilitacyjne). 

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu logopedii na Oddziale Udarowym w 

wymiarze odpowiadającym przeciętnie 80 godzinom pracy miesięcznie (CPV 85120000-6 

Usługi medyczne i podobne). 

2) Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz pozostałe warunki 

udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: 

Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, które: 

- są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 z późn.zm.), 

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 

- dysponują kadrą medyczną uprawnioną do wykonywania świadczeń objętych postępowaniem 

konkursowym, w tym: 

a) dla Punktu I – personel medyczny posiadający kwalifikacje zawodowe fizjoterapeuty 

(wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozp.MZ z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędacych przedsiębiorcami Dz.U.2011.151.896 – poz.46-50) 

b) dla Punktu II –personel medyczny posiadający kwalifikacje zawodowe logopedy (wymagane 

kwalifikacje zgodnie z Rozp.MZ z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 

niebędacych przedsiębiorcami Dz.U.2011.151.896 – poz.64-67) 

 

Udzielający Zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie, aby: 

1) Realizował świadczenia określone umową z NFZ w pomieszczeniach należących do 

SPZOZ na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą medyczną, zasadami sztuki medycznej, 

wymogami NFZ i przepisami prawa oraz postanowień umowy, przy zachowaniu 

należytej staranności. 



2) Zapewnił ciągłość realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie zgodnym z 

wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3) Ściśle współpracował z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Udzielającego 

Zamówienia. 

 

3) Termin wykonywania świadczeń objętych postępowaniem konkursowym:  

od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r. 

4) Miejsce i termin składania  ofert: 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez SPZOZ w Nowym 

Tomyślu formularzu ofert. Formularze ofert znajdują się w zakładce „Ogłoszenia” na stronie 

internetowej szpitala: www.szpital-nowytomysl.pl  Oferty należy składać (osobiście lub pocztą) w 

zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert – fizjoterapia/logopedia”, w terminie 

do 27 sierpnia 2018r. do godz. 9,30 w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 

5) Osobami uprawnionymi do kontaktów z ramienia Udzielającego Zamówienie  są: 

- w kwestiach merytorycznych – lek. Marek Ratajczak – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych; 

       tel. (61) 44-27-432 

- w kwestiach formalnych - mgr Bogumiła Trybuś – Kierownik Działu Kadr;  

      tel. (61) 44-27-309 

6) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Firmy w dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 12,00 

 

7) Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: 

O rozstrzygnięciu postępowania Udzielający zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w 

terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej, zaś Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. 

 

8) Inne informacje: 

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 152, 153 i 

154 ust.1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2017.1938 z późn. zm.). 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu zastrzega sobie prawo 

odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania 

przyczyny.” 

 

http://www.szpital-nowytomysl.pl/

