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Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie obsługi pielęgniarskiej
niezbędnej dla realizacji świadczeń

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
w zakresie:

świadczenia nocnej i świąlecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lul) _pobytu
świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie

uzupełnionym w części dotyczącej usług lekarskicl®

Na   podstawie   art.   26   ust.   3   ustawy   z   dnia   15   kwietnia   2011   r.   o   działalności   leczniczej   (t.j.
Dz.U.2018.160) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2016.1793 ze zmianami)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

Zaprasza
•.,,,.,,   :       L,

do składania ofert i uczerstniczenia W konkursie ofert poprzedzaj\,ącym zawarcie umów w zakresie obsługi
pielęgniarskiej  niezbędnej  dla realizacji usług zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w
zakresie  świadczenia  nocnej   i  świątecznej   opieki  zdrowotnej   udzielane  w  miejscu  zamieszkania  lub
pobytu  świadczeniobiorcy na  obszarze  zabezpieczenia powyżej  50 ,tys.  świadczeniobiorców  w  zakresie
uzupełnionym

Okres obowiązywania umowy od-01.04.2018 r. do 30.09.2021 r.

Szczegółowy przedmiot postępowania, kryteria oceny oferty, warunki wymagane' od świadczeniodawcy i
regulamin   komisji   konkursowej    określa   Zarządzenie   wewnętrzne   nr   9   dyrektora  i samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dnia 27.02.2018 r.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą,  lub  osoby legitymujące  się nabyciem
fachowych  kwalifikacji   do   udzielania  świadczeń   zdrowotnych   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 14.03.2018 r. do godz. 09°° w sekretariacie Dyrektora
SPZOZ, 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7, w zamkniętych kopertachoznaczonych napisem:

„Konkurs ofert - udzielanie świadczeń w zakresie obsługi ,pielęgniarskićj "

Oferta  przesłana  pocztą,  będzie  uznana  za  złożoną  w  teminie  wyłącznie  wówczas,  gdy  wpłynie  do
SPZOZ  w  Kościanie  przed  upływem  terminu  składania  ofert  -   decyduje   data  i   godzina  wpływu,
odnotowana w rejestrze sekretariatu SPZOZ w Kościanie.

Otwarcia ofert, dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Kościanie, w
dniu 15 marca 2018 r. o godz. 12.   ,

Ogłoszenie  i  rozstrzygnięcie  konkursu  ofert,  nastąpi  do  dnia 29.03.2018  r.  i  zostanie  zamieszczone  na
stronie internetowej  SP ZOZ w Kościanie www.szpital.koscian.pl

SP  ZOZ  w  Kościanie  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu  ofert  w  całości  lub  części  oraz
przedłużenia  teminu  składania  ofert  i  terminu  ogłoszenia  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  bez  podania
Przyczyny.

SP ZOZ 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 , przysługuj ą środki odwoławcze przewidziane
ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Kościan, 27 luty 2018 r.

Piotr Lehmam

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
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(podpis Dyrektora SP ZOZ w Kościanie)


