Załącznik nr 3 do SWKO
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne
Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, ul. Wileńska 74,
z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm)
OGŁASZA KONKURS
i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych. Oferenci obowiązani są do złożenia
oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).
1. Przedmiot postępowania konkursowego
Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach
indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej w:
- Poradni POZ w Wołominie z filią w Zagościńcu,
- Poradni stomatologicznej z RTG,
- Poradni ginekologicznej,
- Poradni laryngologicznej,
- Gabinecie USG

2. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających lekarskich świadczeń zdrowotnych
oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów:
Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej (o której mowa w art.5 ust.2 lit. a) ustawy o działalności leczniczej), legitymujące
się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych i dokumentami świadczącymi o uzyskaniu
odpowiednich kwalifikacji w zakresie w jakim przystępują do konkursu i zostali wpisani do odpowiednich rejestrów,
a także są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu.
3. Termin wykonywania świadczeń objętych postępowaniem konkursowym
Okres 3 lata : 01.01. 2020 r. - 31.12.2023 r.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez MSPZOZ formularzu ofert.
Formularze ofert można otrzymać na stronie internetowej www.zozwolomin.pl lub w budynku MSPZOZ, pok. 9
Oferty w formie pisemnej należy składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ………………..………” w terminie do 19.12.2019 r., do
godz. 1000, w pok.9 w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, ul.
Wileńska 74, 05 - 200 Wołomin. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą
traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienia wraz z dołączonymi do
oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2
w Wołominie, ul. Wileńska 74, 05 - 200 Wołomin w dniu 19.12.2019 r. o godz.10:30.
6. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert
O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w
terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert – na tablicy ogłoszeń w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie oraz na
stronie internetowej www.zozwolomin.pl
7. Inne informacje
Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 152, art. 153 i art. 154
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1373 z późn. zm.)
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu zastrzega
sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu zastrzega
sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

