Zarządzenle Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 62/2019 z dnia 03.10.2019

r.

oGŁosZENlE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na podstawie art. 26 ust, 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalnościleczniczej (Dz.U. z2O1B r. poz.2190 ze zm.) w zw. z ań, 146
ust, 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow
publicznych (Dz.U. z2019 r. poz.1373 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SP ZOZ w Łęcznej w zakresie profilaktyki
i diagnostyki nowotworów jelita grubego, polegających na wykonywaniu znieczuleń podczas badań

kolonoskopowych, pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Program badań przesiewowych raka

jelita grubego", finansowanego z części46-Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 Program profilaktyki zdrowotnej, w ramach umów cywilnoprawnych przez lekarzy wpisanych do rejestru
indywidualnych prakĘk lekarskich, legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami do udzielania w/w
świadczeń zdrowotnych,

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane od dnia
do dnia 31.'12.2021r.

01

.1'1,2019 r

Oferent powinien zapoznać się:

.
.
.
.
.

ze szczegołowymi warunkami konkursu ofeń,
z projektem umowy,
z regulaminem pzeprowadzania konkursu ofeń,
z formularzem ofertowym,
z oświadczeniami.

Komplet dokumentów dostępny jest:
1) na stronie internetowej powiatu łęczyńskiego wvwv.spzoz.powiatleczynski.pl

w zakładce

,,Aktualności"

Ofeńy nalezy składac w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

Konkurs ofeń - lekarz anestezjolog ,,Program badań przesiewowych raka jelita grubego"
do dnia 25.10.2019 r. do godz. 10oo w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.
Otwarcie ofeń nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12"" w gabinecie Pielęgniarki ZaządzĄącej.
Nie rozpatruje się ofeń złożonychdrogą e-mail.
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni.
lnformacja o rozstzygnięciu konkursu ofeń zostanie podana do ogolnej wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Łęcznej przy Sekretariacie Głownym

Zastrzega się prawo do:
- odwołania konkursu oraz pzesunięcia terminu składania ofeń, bez konieczności uzasadniania decyzji
w tym zakresie.
Oferent ma prawo składania protestow i odwołań dotyczących konkursu ofeń zgodnie z Regulaminem
przeprowadzania konkursu ofert oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniachopieki
zdrowotnej finansowa nych ze środkowpu blicznych.
oI
Samodzielnego
Opieki

drn

Za'<ia':
Y/.

|ę9Fl:]

