Ogłoszenie o konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o
działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2013r., poz. 2017 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27.08.2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008r., Nr
164, poz. 1027 z późn. zm.).

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36
Tel. 044 685 – 47- 16, Fax. 044 685 – 47 - 01
zaprasza Oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie
świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie:
udzielania w Szpitalu Powiatowym w Radomsku świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu
wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej, wykonywania i opisywania badań
ultrasonograficznych oraz opisywania badań z zakresu radiologii klasycznej – oferta dla
1 lekarza
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
wynosi ok. 120 tyś.
Osoba uprawniona do kontaktów i udzielania informacji:
Sława Łysik, tel. (044 ) 685 47 28, 685 47 10, w godzinach 800 - 1400
Informacje na temat konkursu, szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można uzyskać
w Dziale Służby Pracowniczej pokoju 1094 oraz na stronie internetowej www.szpital.biz.pl od dnia
23.10.2014r
Termin składania ofert:
1. Upływa w dniu 28.10.2014 r. godz. 10
2. Otwarcie ofert nastąpi dniu 28.10.2014r o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego
Zamówienie (sala konferencyjna), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od
dnia złożenia oferty.
3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala Powiatowego
w Radomsku: www.szpital.biz.pl , nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu.
4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 202 (Sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do
czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych ulega zwieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może
wnieść do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o
rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

