Zarządzenle Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 7112021 z dnia 08,09.2021 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. z2021 r. poz.711 ze zm.) w zw,zart, 146
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych (Dz.U. z2021 r. poz 1285 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza
koordynującego pracą Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w ramach umów cywilnoprawnych,
dla lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich legitymujących się wymaganymi
kwalifikacjami do udzielania w/w świadczeń zdrowotnych dla populacji ok, 55.000 osob uprawnionych
do świadczeń zdrowotnych.

Umowy na udzielenie zamowienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane od dnia 01 października
2021 r. do dnia 30 września 2024 r., z prawem do renegocjacji warunkow wynagrodzenia i dostępnosci
świadczeń w przypadku zmian warunkow umowy łączącel Świadczeniodawcę zNFZ.
Oferent powinien zapoznać się:
. ze szczegołowymi warunkami konkursu ofeń,
. Z projektem umowy,

.
.
.

z regulaminem przeprowadzania konkursu ofert,
z formularzem ofeńowym,
z oświadczeniami.
Komplet dokumentow dostępny jest na stronie internetowej powiatu łęczyńskiego
wvwv. spzoz. powiatleczynskj,p] w zakładce ,,Aktualności"

Oferty należy składać w zamkniętych kopeńach opatrzonych hasłem:

,,Konkurs ofeń - lekarz koordynujący - Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej"

do dnia 27 września2021 r. do godz. 10oo w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52
Otwarcie ofeń nastąpi w dniu 27 września 202'l r. o godz. 12'" w gabinecie Pielęgniarki ZarządzającĄ.
Nie rozpatruje się ofeń złożonychdrogą e-mail.
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni,

lnformacja

o

rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie podana do ogolnej wiadomości na tablicy ogłoszeń

w SP ZOZ w Łęcznej przy Sekretariacie Głownym.

Zastrzega 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 składania protestow i odwołań dotyczących konkursu ofeń zgodnie z Regulaminem
przeprowadzania konkursu ofeń oraz przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środkow pu blicznych.
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