
KP.431.9.2019                                                                              Lubaczów, dnia 05.11.2019r. 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert 
 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,                

ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632-81-00, fax (16) 632-81-10, 

/www.szpital.lubaczowski.com/ działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.), ogłasza konkurs 

i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej 

pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie tj. wykonywanie i opisy badań USG, opisy zdjęć 

RTG, wykonywanie badań tomograficznych oraz ich opisy w miejscu 

Zamawiającego (bez teleradiologii) w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. 

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym                               

w godzinach od 7
25

 do 15
00

 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2019r.                       

do 30.11.2021r. 

3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz 

pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 7
25

 do 15
00

 

(bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. 

4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej                            

(bez dyżurów lekarskich) oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału chirurgii 

ogólnej w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. 

5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych                  

w godzinach od 7
25

 do 15
00

 a także pełnienie dyżurów lekarskich w ilości                  

ok. 200 godzin miesięcznie zgodnie z zapotrzebowaniem Kierownika Oddziału 

Chorób Wewnętrznych.                             

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie 

z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                         

(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.), a także art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-

5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. 

zm.). 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności do dnia 20.11.2019r. do godz. 9:00 w sekretariacie dyrekcji SP ZOZ                              

w Lubaczowie. Koperty należy opisać w zależności od rodzaju oferowanych świadczeń 

zdrowotnych w następujący sposób: „Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń 

zdrowotnych w ……………………………………………. w okresie od 01.12.2019r. do 

30.11.2021r.”  i opieczętować pieczątką oferenta.  

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019r. o godz. 9:10 w świetlicy obok Gabinetu 

Dyrektora. 

Oferent jest związany ofertą do chwili zawiadomienia go pisemnie o wyborze innej 

oferty, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty upływu terminu składania oferty. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń                    

w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Lubaczowie. 

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularze ofertowe,  oraz   materiały   

informacyjne o przedmiocie konkursu ofert będą udostępniane w Dziale Kadrowo - 

Płacowym SP ZOZ w Lubaczowie (budynek administracji pok. Nr 11) od dnia  05.11.2019r. 

(tel. 16  632-81-14) oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Lubaczowie. 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Waldemar Lis – Kierownik Działu Kadrowo 

– Płacowego. 



Oferent w przypadkach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.                 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.                    

z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.) może złożyć protest w toku postępowania w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

postępowania. 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz                 

do przedłużenia terminu do składania ofert. 
 

 


