Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.), ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
1) pielęgniarkę w oddziałach szpitala, Izbie Przyjęć i Bloku Operacyjnym,
2) ratownika medycznego - kierowcę w Transporcie Sanitarnym,
3) technika/licencjata elektroradiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
Umowy zostaną zawarte na okres od 01.10.2015r. do 30.04.2017 r.
Kryterium oceny ofert są: posiadane kwalifikacje oraz wysokość ceny na oferowane usługi.
Oferty w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach oznakowanych napisem: Szpital
Powiatowy w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. M.C. Skłodowskiej 2 „Konkurs ofert” należy
składać w sekretariacie Szpitala na udostępnionym w siedzibie oraz na stronie internetowej
Szpitala formularzu do godz. 15:00 dnia 28.08.2015 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn
ul. M.C. Skłodowskiej 2 w dniu 31.08.2015 r. o godz.1100.
Oferenci są związani ofertą do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej SP
w Kętrzynie www.szpital-ketrzyn.pl oraz tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
do dnia 28 września 2015 roku.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia
terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.
Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania
złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia
dokonania zaskarżonej czynności, który komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Ze wzorem umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne można zapoznać się
w Sekcji Kadr, która również udziela szczegółowych informacji o konkursie - tel.
664 357 251 - od poniedziałku do piątku w godz. w godzinach 8:00 - 14:30.
Załączniki:
1) formularz ofertowy;
2) szczegółowe warunki konkursu ofert;
3) wzory umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

