OGŁOSZENIE Nr 1/2016
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
z dnia 16 lutego 2016

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.)
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

ul. Marii Curie Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn
zaprasza do składania i uczestniczenia w konkursie ofert na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w rodzaju :
1. USŁUGI SZPITALNE (KOD CPV 85111000-0) j.n:
Przedmiot zamówienia obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych
zakresach:
1) Dział Diagnostyki Obrazowej:
- świadczenia lekarza radiologa w normalnej ordynacji szpitala,
- wykonywania badań lekarskich na wezwanie poza normalną ordynacją,
2) Pracownia USG - świadczenia lekarza radiologa w normalnej ordynacji szpitala oraz
pozostawanie w gotowości do wykonywania badań ultrasonograficznych na
wezwanie poza normalną ordynacją,
3) Izba Przyjęć - świadczenia lekarza med. w normalnej ordynacji szpitala oraz
kierowanie Izbą,
4) konsultacje neurologiczne na rzecz pacjentów szpitala wg harmonogramu ustalonego
w umowie,
5) wykonywanie kardiologicznych badań diagnostycznych (echo serca, EKG holtera,
holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa EKG),
6) usługi pielęgniarskie w oddziałach szpitala, poradniach, izbie przyjęć i bloku
operacyjnym.
2. USŁUGI LECZENIA AMBULATORYJNEGO (KOD CPV 85112200-9) j.n:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza med. w ordynacji dyżurowej w
Ambulatoryjnej i Wyjazdowej i Wyjazdowej Świątecznej i Nocnej Opiece Lekarskiej
oraz kierowanie Ambulatorium,
2) udzielania porad pacjentom zgłaszającym się do Poradni Neurologicznej przez lekarza
specjalistę z zakresu neurologii,
3) kompleksowe zabezpieczenie świadczenia usług pielęgniarskich w Ambulatoryjnej i
Wyjazdowej i Wyjazdowej Świątecznej i Nocnej Opiece Pielęgniarskiej,
Świadczenia udzielane będą w godzinach normalnej ordynacji i/lub poza nią - zgodnie z
informacjami zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych i w umowie.
Umowy zostaną zawarte na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2018 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 1 marca 2016 r.
Ostatecznym terminem złożenia oferty jest wpłynięcie jej do siedziby SP w Kętrzynie
najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, tj. do godz. 15:00 dnia 1 marca 2016
r..
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul.
M.C. Skłodowskiej 2 w dniu 2 marca 2016 r. o godz. 11:00.
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 11 marca 2016 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 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;
ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO w Kętrzynie
dr n. med. Krzysztof Tytman
(-)_______________________________
(Podpis Dyrektora)

Kętrzyn, dn.16 lutego 2016r.

