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KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

PREZES ZARZĄDU  

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. 

z siedzibą w Wyrzysku przy ul. 22 stycznia 41,  

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) 

 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 

Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. 

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku przez min. 6 lekarzy anestezjologów posiadających 

wymagane przepisami prawa kwalifikacje. 

 

Czas trwania umowy: od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.  

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularzu ofertowym oraz wzorze umowy udostępniane są 

w Sekretariacie  Szpitala w godz. od 10.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej: 

http://www.szpitalwyrzysk.com/  

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego przy ul. 22 stycznia 41, w Sekretariacie 

Szpitala w pokoju nr 1 lub drogą pocztową do dnia 22 lipca 2011 r. do godz. 10.00. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 22 lipca 2011 r. godz. 11.00, siedziba Zamawiającego przy ul. 22 

stycznia 41, w Sekretariacie Szpitala w pokoju nr 1. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu otwarcia ofert. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub 

unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego. 

Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) 

 
 

 
 

 


