OGŁOSZENIE 
konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie  usług lekarskich realizowanych na rzecz pacjentów 
leczonych w oddziale wewnętrznym
w SP ZOZ w Kościanie 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich  w 
oddziale chorób wewnętrznych,
w ramach usługi oferent zobowiazany jest do realizowania świadczeń zgodnie z ustalonym przez ordynatora oddziału harmonogramem – całodobowo, zarówno w dni powszednie jak i w dni ustawowo wolne od pracy     

Okres obowiązywania umowy od 19.05.2014r. do 30.04.2017r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz w 
Zarządzeniach Prezesa NFZ dotyczących warunków udzielania świadczeń.     


Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16 maja 2014r. do godz. 08:30,
w zamkniętych kopertach w siedzibie SP ZOZ 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7.
Oferta winna zawierać:
	cenę za godzinę dyżuru lekarskiego  świadczonego  przez oferenta,

polisę OC,
kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego,
kopię decyzji potwierdzającej fakt wpisu danej działalności i komórki organizacyjnej do rejestru prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego lub innego, zgodnie z adresem siedziby oferenta,
kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplom ukończenia akademii medycznej, prawo wykonywania zawodu, dyplomy specjalizacyjne, aktualne zaświadczenie lekarskie,
-    nadania numeru REGON i NIP.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert. 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w dniu 16 maja 2014r., o godz. 9:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 19 maja 2014r.,  na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie www.szpital.koscian.pl oraz na tablicy informacyjnej SPZOZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


 Piotr Lehmann 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

                                                                                .................…………………………………………
						                  (podpis Dyrektora SP ZOZ w Kościanie)

Kościan, dnia 12 maja 2014r.












