
Ogłoszenie 

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78,  

28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75 

działając na podstawie art.26 oraz 27  ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  oraz ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ogłasza konkurs i zaprasza 

do składania ofert    na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w  zakresie: 

świadczeń zdrowotnych realizowanych  w czasie: normalnej ordynacji oddziału, na  dyżurach medycznych, 

kontraktach całościowych w n/w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Staszowie: 

a/ oddział położniczo - ginekologiczny, 

b/ oddział otorynolaryngologiczny,   

c/ oddział pediatryczny 

d/ oddział urologiczny 

e/Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

Proponowany czas trwania umowy: 2 lata. 

Szczegółowe informacje, warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz 

ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ w Staszowie ( tel. (15) 8648610 lub na stronie internetowej: 

www.szpitalstaszow.pl 

Zamknięte koperty z ofertą z napisem: "Konkurs  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie    .................................................................................." 

należy składać w Sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 22 lutego 2016r. do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 23 lutego 2016r. o godz 13.00. 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego nie jest 

późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do SPZZOZ w Staszowie przed terminem składania ofert. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala w terminie do 7 dni 

od daty składania ofert. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia 

rozstrzygnięcia. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Świadczeniodawcy mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1  

i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm)  w formie pisemnej w sekretariacie Szpitala w Staszowie. 

 

 

        Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 

    


