Specj alistyczny Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny
Zakład opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul. Szpitalna 62,16-400 Suwałki, tęl./fax 87 5626402,
www. spspzoz.pl e-mail: sekretariat@spspzoz.pl

DYREKTOR

Suwałki' 04

-

06

-2019r.

Specjalistycznego Psych iatrycznego
SamodzieInego Pu blicznego zakład u opieki Zd rowotnej
w Suwałkach
DziałĄąc na podstawie ań. 26 ust. 1 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoŚci leczniczej (t. j'
Dz.U. z 2018, poz. 2190 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnla 27 sierpnia 2004 r. o
Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środkowpublicznych (t. j. Dz' U. z 2018, poz.
1510 ze zm.)

oGŁAszA

Konkurs ofeń na Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia psychiatrycznej opieki
lekarskiej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki
Zdrowotnej w Suwałkach.
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej dla
Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w
Suwałkach.

oferty powinny spełniaÓ warunki określonew Szczegołowych Warunkach Konkursu (SWK).
Z projektem umowy, SWK oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu moŻna
zapoznaĆ się pobraĆ ze strony internetowej: www.spspzoz.pl lub w Sekcji organizacyjnej

i

począWszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz' B:00 do 14:00.
"SzczegÓłowe Warunki Konkursu '' określająw szczegÓlnoŚci: kryteria oceny ofert, warunki
Wymagane od Przyjmujących ZamÓwienie, projekty umÓw oraz formularze ofertowe.

ofeńv należv składaó w siedzibie Udzielaiaceqo Zamówienie: Sekretariat Dvrektora Szpitala
do dnia 12.06.2019r. do qodz. 9'00 w zamkniętych kopeńach z napisem odpowiednio do kazdego
konkursu: "Konkurs ofert na Świadczenie usług medycznych w zakresie
- nie otwieraÓ
przed 12.06.2019r., godz. 9.30"
otwarcie ofeń nastapi w dniu 12.06.2019r. w siedzibie Udzielaiaceqo Zamówienie: Sekretariat
Dvrektora Szpitala o qodz.9.30
Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone w siedzibie Udzielającego Zamowienie: tablica ogłoszeń oraz

na stronie internetowej: www.spspzoz.pl.

Ustala się termin związania oferenta złoŻonąprzez niego ofeńą na okres 30 dni od upływu terminu

składania ofert.
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