Nysa 04.09.2017r.
OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 t.j.)
Ogłasza konkurs ofert na realizację udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i wyjazdowych na obszarze
gmin Nysa, Głuchołazy, Korfantów oraz Łambinowice.
Przedmiotem konkursu jest utworzenie dwóch miejsc udzielania świadczeń poprzez
utworzenie dwóch zespołów lekarsko – pielęgniarskich zabezpieczających pacjentów
ambulatoryjnych oraz jednego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego wyjazdowego w okresie
01.10.2017r. – 31.12.2017r.
Świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 dnia
danego do 8.00 dnia następnego.
Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 18.09.2017r., do godz. 8 00 w sekretariacie
ZOZ w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy 34. Opis koperty powinien zawierać następujące dane:
nazwa, adres oferenta, napis KONKURS OFERT oraz rodzaj usługi, której oferta dotyczy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017.r. o godz. 9 00 w siedzibie ZOZ w Nysie, przy ul.
Bohaterów Warszawy 34 – Sala konferencyjna.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 18.09.2017r. godz. 9 30 w siedzibie ZOZ w
Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34 – Sala konferencyjna, na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Umowy będą zawierane na okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
Świadczenie usług zdrowotnych winno rozpocząć się z dniem 01.10.2017 roku.
Szczegółowe warunki można uzyskać pod telefonem 077 40 87 835.
Formularze oferty oraz materiały informacyjne można uzyskać w Dziale Organizacji i Nadzoru –
Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 od dnia 4 września 2017 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do
przesunięcia terminów.
Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej oraz, po ogłoszeniu wyniku
konkursu, do wniesienia odwołania do Dyrektora ZOZ Nysa , na zasadach i w terminach
określonych w art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz 1793 t.j.)

