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 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr D.021.14..2018 

                                                  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.03.2018  

 

 

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 2018r. poz. 160)    o g ł a s z a    

 

KONKURS  OFERT Nr DUM - 1/2018 

 

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w zmianowej 

 organizacji pracy, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPZZOZ w Sierpcu przez: 

 

                                       Techników elektroradiologii/mgr elektroradiologii  
    

                                                    i  zaprasza  do  składania   ofert 
 

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,                            

o których mowa  w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160). 

 

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia Konkursu 

określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                         

i Regulaminie Konkursu ofert, dostępnych na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 

(www.spzzozsierpc.pl) w zakładce Konkursy ofert.  

Wyżej wymienione materiały osoby zainteresowane mogą pobrać lub się z nimi zapoznać                                   

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,                                             

tel. 24/275-85-51 w godz. 7.30-15.05 (od poniedziałku do piątku). 

 Osoba upoważniona do kontaktów — mgr Mirosława Kupniewska  tel. 24/275-85-51.   

 

 Oferty  należy przesłać pocztą lub 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 - 1/2018    

    Nie otwierać do dnia  06 kwietnia 2018 r. do godz.12.00” 

 

 

Termin składania ofert - do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00.  

 

Termin otwarcia ofert - w dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.  Miejsce otwarcia ofert – Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  ul. Słowackiego 32  - budynek administracyjny  

Szpitala – Gabinet  Zastępcy Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert. 

 Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze Wzorem stanowiącym  

 załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu ofert. 

 

 

http://www.spzzozsierpc.pl/


2 
 

 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Sierpcu obowiązywać będzie na czas 

 określony od  dnia 01 maja 2018r. do 30 kwietnia 2021r.  

 

 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej SPZZOZ 

 w Sierpcu www.spzzozsierpc.pl.  zakładka  Konkursy ofert  -  do dnia 16 kwietnia 2018r.  

 

 SPZZOZ w Sierpcu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert oraz przedłużenia terminu  

 składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu ofert - bez podania przyczyny. 

 

 Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie Konkursu ofert. 
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