
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach Skarszewy, dnia 18.11.2020 r.
ul. Dworcowa 11
83-250 Skarszewy

Działając  na  mocy  art.  26  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  roku  o  działalności  leczniczej
(t.j. Dz. U. z  2020  r. poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach 
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Przedmiotem  konkursu  ofert  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarzy

podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Umowa na świadczenie zdrowotne zawarta będzie na czas określony  od 01.12.2020 r.

do 31.12.2021 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa „Regulamin konkursu”.

4. Oferenci  składający  oferty  na  wykonanie  świadczeń  zdrowotnych  winni  spełniać

wymagania  określone w ustawie z dnia 15 kwietnia  2011 r.  o działalności  leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2295 ze zm.) oraz spełniać wymogi określone w „Regulaminie

konkursu”.

5. Każdy  Oferent  przed  złożeniem  oferty  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się

z „Regulaminem konkursu”.

6. Z „Regulaminem konkursu” zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Skarszewach przy ul. Dworcowej 11, tel. 58 588 24 93 w godzinach

od 7.30 do 14.00 do dnia ostatecznego złożenia ofert. 

7. Oferty  należy  składać  w  formie  pisemnej  na  formularzu  ofertowym,  w  zamkniętej

opisanej  kopercie  z  podanym  imieniem,  nazwiskiem,  adresem  i  numerem  telefonu

kontaktowego wraz z oznaczeniem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nie otwierać przed 23.11.2020 r. do godz. 11.15.”



w  księgowości Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Skarszewach  do  dnia  23.11.2020 r.

do godziny 11.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu

do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

8. Otwarcie  kopert  z  ofertami  nastąpi  w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia

w Skarszewach w księgowości w dniu 23.11.2020 r. o godzinie 11.15.

9. Kryterium oferty: - cena 100%.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające wszystkie dokumenty, o których mowa

w „Regulaminie konkursu”.

11. Rozstrzygnięcia  konkursu  dokona  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach w terminie do dnia  27.11.2020 r.

12. Wyniki  konkursu  ofert  zostaną  wywieszone  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

13. Oferenci z najkorzystniejszymi ofertami zostaną powiadomieni telefonicznie o wyniku

konkursu i terminie podpisania umowy.

14. Termin  związania ofertą wynosi do 30 dni od terminu składania ofert.

Z poważaniem 
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Skarszewach
Cecylia Hinz


