
Węgorzewo, dn. 10.01.2019 r. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. 

poz. 1638ze zm.) oraz  art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm). 

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, 

 tel. (087) 427 32 52 , fax (087) 427 32 52 w. 210 

zwany dalej „Udzielającym zamówienie” 

 

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie  umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 

I. 

1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izba przyjęć), 

rehabilitacji neurologicznej;  

2. Specjalistycznej opieki lekarskiej jako koordynator w oddziałach szpitalnych: wewnętrznym,  

rehabilitacji neurologicznej;  

3. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżuru ogólno-szpitalnego w godzinach 

popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy; 

4. Specjalistycznej opieki lekarskiej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej; 

5. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu; 

II. Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki psychologicznej.  

 

Okres świadczenia usług wymienionych w pkt. I, II, od 01.02.2019r. – 31.01.2022r.  

 

Informacje o warunkach konkursu - regulamin, formularze ofert, wzory umów udostępnione są       

w siedzibie Udzielającego zamówienia, sekretariat, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, w godz. 

7.00-14.35; Ogłoszenie, Szczegółowe Warunki Konkursu oraz formularz oferty dostępne na stronie 

internetowej Udzielającego zamówienia: 

www.mazurskiecentrumzdrowia.pl 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 21.01.2019 r. do godz. 

11.00 

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi niezwłocznie. 

 

Wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Udzielającego zamówienia po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie. 

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert. 

 

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

 

Dyrektor 

Katarzyna Kopiczko 

http://www.mazurskiecentrumzdrowia.pl/

