
       Skarszewy, dnia 23 październik 2013 r. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach  

przy ulicy Dworcowej 11 

ogłasza konkurs ofert. 

 

Działając na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.        

z 2013 r. nr 217) oraz 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.) 

na świadczenia zdrowotne w zakresie: 

- usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 1 kontrakt 

 

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa „Regulamin przeprowadzania konkursu 

ofert”. 

2. Umowa zawarta będzie na czas od dnia 01.11.2013 r. do 30.04.2018 r.  

3. Oferenci składający oferty na wykonanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać 

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

(Dz. U. z 2013 r. nr 217). 

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

z „Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert”. 

5. Z „Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert” zainteresowani mogą zapoznać się 

w księgowości Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach tel. 58 588 24 93            

w godzinach od 7.30 do 14.00 od dnia ogłoszenia konkursu. Dokumenty będą 

dostępne na stronie internetowej: www.skarszewy.pl/zakładka zamówienia publiczne/ 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. 

6. Oferty należy składać w zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, 

nazwiskiem, adresem i telefonem wraz z oznaczeniem: 

„Konkurs ofert 

na świadczenia zdrowotne 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.” 

„Nie otwierać przed 30.10.2013 r. do godz. 12.30”  

w księgowości Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach do dnia 30.10.2013 r. do 

godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu 

do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. 

http://www.skarszewy.pl/zakładka%20zamówienia%20publiczne/


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

w Skarszewach w pokoju Dyrektora Ośrodka w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 12.30. 

8. Kryterium oferty: - cena 100%. 

9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające wszystkie dane, o których mowa           

w „Regulaminie przeprowadzania konkursu ofert”. 

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

11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawa do odwołania konkursu, przesunięcia 

terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięci konkursu ofert lub ogłoszenia 

wyników o rozstrzygnięciu konkursu – bez podania przyczyny. 

12. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153  

i 154 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.). 

13. Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Skarszewach oraz na stronie internetowej: 

www.skarszewy.pl/zakładka zamówienia publiczne/ jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego. 
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