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OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji im. Sierż. Grzegorza Załogi
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRZEDMIOCIE:
Udzielania świadczeń zdrowotnych w postaci pracy lekarza kardiologa w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

i zaprasza do składania ofert
Czas obowiązywania umowy: od dnia zawarcia – 31.12.2018.
Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania usług: 17.05.2018
Miejsce i termin odbioru specyfikacji dot. ww
konkursów: siedziba Zamawiającego, Dział
Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych tel. (032) 782 73 33 od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1500
Składanie ofert na świadczenia zdrowotne należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Konkurs ofert – tytuł właściwego konkursu” w terminie do dnia 16.05.2018 do godz.
10:00 w Dziale Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, ul. Kilińskiego 42, 40-052
Katowice.
Otwarcie ofert: 16.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Dział Organizacyjno-Prawny i
Zamówień Publicznych) o godz. 10:15
Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów nastąpi do 30.05.2018 do godz. 12:00

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursów za pośrednictwem
faksu lub adresu e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz wysłane pisemnie drogą pocztową w dniu następnym.
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny jak również
pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania
zmiany długości czasu realizacji świadczeń, jak również ilości lekarzy udzielających świadczeń w
ramach zabezpieczenia świadczeń na Oddziale, w przypadku zmiany sposobu organizacji udzielania
świadczeń medycznych objętych umową, przy zachowaniu cen jednostkowych za godzinę usługi,
zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy.

Wniesienie skarg i protestów: do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo
złożenia umotywowanej skargi , natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może
zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu
konkursu.
Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Dr n. med. Piotr GRAZDA
.

