
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

„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. 2016.1638 z późn.zm.) 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:  

Kompleksowe zabezpieczenie opieki lekarskiej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 

Opalenicy z uwzględnieniem cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów 

w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii oraz 

cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii i w 

dziedzinie psychiatrii. 
 

Oferent zobowiązany jest do spełniania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia
 
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. 

U.2015.1658 z późn. zm.) oraz w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w 

ramach opieki długoterminowej. 

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 na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.), 

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

- dysponują kadrą medyczną uprawnioną do wykonywania świadczeń objętych postępowaniem 

konkursowym. 

3) Termin wykonywania świadczeń objętych postępowaniem konkursowym:  

od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2022r. 

4) Miejsce i termin składania  ofert: 

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

Tomyślu formularzu ofert. Formularze ofert można otrzymać w Dziale Kadr pok. 11-12. Oferty należy 

składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert –  

ZOL”, w terminie do 25 września 2017r. 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) Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Firmy w dniu 25 września 2017r. o godz. 10,00 

 

6) 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. 

 

7) 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.2016.1793 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.” 

 


