105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny ZOZ

DYREKTOR
105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
ogłasza konkurs ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę
legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na potrzeby powiatu krośnieńskiego.
1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące Indywidualną Specjalistyczną
Praktykę Lekarską, Podmiot leczniczy.
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień 01.04.2017 r. z
zastrzeżeniem pkt. 11) i trwa do 31.06.2017 r.
3. Z regulaminem konkursu oraz innymi dokumentami w zakresie prowadzonego postępowania
zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
Przychodnią SP ZOZ blok nr 12, tel. 68 470–78–74 w godzinach 700 – 1400 oraz na stronie
internetowej: www.105szpital.pl. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w Dziale
zamówień publicznych Szpitala od dnia ogłoszenia konkursu.
4. Oferty w przedmiotowym postępowaniu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem
„Konkurs ofert na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ”
w Kancelarii Ogólnej, blok nr 12, do dnia 31.03.2017 r. do godz.1000.
5. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie 105. Kresowego Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w Sali Konferencyjnej Dyrekcji blok nr 23 I
piętro w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1100.
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala
oraz podana do wiadomości na stronie internetowej: www.105szpital.pl.
7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Regulaminie
Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez Udzielającego
Zamówienie.
8. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
9. Szpital zastrzega sobie prawo do:
 odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert
bez podania przyczyny,
 swobodnego wyboru oferty,
 przeprowadzenia rokowań (negocjacji) z oferentami w przypadku złożenia ofert
równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby
Udzielającego Zamówienia celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
10. Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w przypadku nie podpisania
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na przedmiotowe świadczenia zdrowotne.
11. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
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