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                                                           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr D.021.72.2017 

                                                      Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.XI.2017  

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu         

09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32  w oparciu  o przepisy art. 26 i 27 Ustawy z dnia   15 kwietnia  

2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1938)    o g ł a s z a    

 

KONKURS  OFERT Nr DUM - 7/2017 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących  Poradniach Przychodni 

Specjalistycznej i  n/w Pracowniach SPZZOZ  w Sierpcu: 

     

     -     Poradni Chirurgii Ogólnej, 

     -     Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  

     -     Poradni Chorób Płuc, 

- Poradni Kardiologicznej, 

- Poradni Neurologicznej, 

- Poradni Onkologicznej, 

- Pracowni  USG  w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych doppler duplex 

serca (Echo serca),  

- Pracowni Endoskopii w zakresie wykonywania badań endoskopowych: gastroskopii, 

kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, 

- Pracowni Endoskopii w zakresie wykonywania badań bronchofiberoskopii, 

 

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 

lub w określonej dziedzinie medycyny tj.: 

 

- wykonywania porad psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego przez 

psychologa z uprawnieniami psychologa klinicznego – zgodnie z aktualnym 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

- prowadzenia zajęć superwizji zespołu terapeutycznego w Poradni Terapii 

Uzależnienia  Od Alkoholu i Współuzależnienia  przez osobę legitymującą się 

fachowymi uprawnieniami superwizora psychoterapii uzależnienia i 

współuzależnienia. 

 

i  zaprasza  do  składania   ofert 
 

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w   ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1638                       

z późn. zm.) 

 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązywać będzie na czas określony od  dnia 

1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, w tym projektem umowy oraz formularzem 

ofertowym można zapoznać się od dnia ukazania się ogłoszenia w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu  09-200  ul. Słowackiego 32:  Budynek 

Szpitala  II piętro – część administracyjna, pokój kontraktów i umów -  nr 11,                                             
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tel. 24/275-85-51 w godz. 7.30-15.05 (od poniedziałku do piątku)  lub  na stronie internetowej: 

www.spzzozsierpc.pl. 

 

Oferty  należy składać w Kancelarii SPZZOZ w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32,                 

w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej  nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:  

„ Oferta na konkurs ofert nr DUM - 7/2017    

                               

Nie otwierać do dnia  05 grudnia 2017 r. do godz.12.30.” 

 

Miejsce otwarcia ofert – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                            

w Sierpcu ul. Słowackiego 32  - budynek administracyjny  Szpitala – Gabinet  Zastępcy 

Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. 

 

Termin składania ofert - do dnia 05 grudnia 2017 r. do godz. 12.00. 

Termin otwarcia ofert - w dniu 05 grudnia 2017 r. o godz. 12.30. 

 

Termin związania ofertą – od  upływu terminu składania ofert - 30 dni. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl.  

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez 

podania przyczyny. 
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