Zarządzenle Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 2712020 z dnia 23.03.2020

r.

oGŁoszENlE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na podstawie ań. 26 ust. 4

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej (Dz.U. z2020 r. poz.295) w zw.zań. 146 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkowpublicznych
(Dz.U. z2019 r. poz. 1373 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umow cywilnoprawnych, w zakresie
zabezpieczenia usług medycznych oraz pełnienia dyzurow medycznych przez pielęgniarki/pielęgniarzy
wpisanych do Rejestru Podmiotow Wykonujących DziałalnoścLeczniczą prowadzonego przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Połoznych właściwądla miejsca wykonywania praktyki zawodowej, legitymujących się
wymaganymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w:
- Oddziale Chirurgicznym Ogolnym,
- Oddziale Chorob Wewnętrznych,
dla populacji ok. 55.000 osob uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane od dnia 01 mala 202O r.
do dnia 31 sierpnia 2021 r. z prawem do corocznej renegocjacji warunków wynagrodzenia i dostępności
świadczeń.
Oferent powinien zapoznac się:

.
.
.
o
.

ze szczegołowymi warunkami konkursu ofert,
z projektem umowy,
z regulaminem pzeprowadzania konkursu ofert,
z formularzem ofertowym,
z oświadczeniami.
Komplet dokumentów dostępny jest na stronie internetowej powiatu łęczyńskiego
www.spzoz. powiatleczynski. pI w zakładce,,Aktualności".

Ofeńy należy składaó w zamkniętych kopeńach opatrzonych hasłem:

,,Konkurs ofeń - pielęgniarz/pielęgniarka - nazwa oddziału"

,10""
w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52
do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz.
Otwarcie ofeń nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 12"" w gabinecie Pielęgniarki ZaządzĄącĄ.
Nie rozpatruje się ofeń złożonych drogą e-mail,
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni.

lnformacja

o

rozstrzygnięciu konkursu ofeń zostanie podana do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń

w SP ZOZ w Łęcznej przy Sekretariacie Głównym.

Zastzega się prawo

do:

- negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofeń, bez konieczności uzasadniania decyzji
w tym zakresie.
Oferent ma prawo do składania protestow i odwołań dotyczących konkursu ofeń zgodnie z Regulaminem
pzeprowadzania konkursu ofeń oraz przepisami ustawy o świadczeniachopieki zdrowotnej finansowanych
ze środkowpublicznych.
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