Lubliniec, dnia 26 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana na
podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst
jednolity: Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.)

Ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, na rzecz pacjentów
Szpitala przez lekarzy:
1. specjalista psychiatra
2. w trakcie specjalizacji z psychiatrii
3. z I stopniem specjalizacji z psychiatrii
Kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi
w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ tj. Zarządzeniem
Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i
leczenie uzależnień wraz z późniejszymi zmianami.
I. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 5 518 890,00 zł w okresie rozliczeniowym
od 01 maja 2021 r. do 31 października 2023 r.
II. CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na okres od 01 maja 2021 r. do 31 października 2023 r.
III. SKŁADANIE OFERT
1. Szczegółowe informacje o warunkach i procedurze konkursu można uzyskać w siedzibie
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, Dział
Kadrowo-Płacowy, pokój nr 15-16, budynek Administracji WSN przy ul. Grunwaldzkiej 48
w Lublińcu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 lub pobrać ze strony
internetowej Udzielającego zamówienia www.wsnlc.pl, zakładka - KONKURSY
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami – Katarzyna Wieczorek - Kierownik Działu
Kadrowo-Płacowego, pokój nr 15-16, tel. 34 353-28-18.
3. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz
z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert.

4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętej
kopercie, do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00 w sekretariacie (pokój nr 13-14,
budynek Administracji WSN) liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu WSN.
Oferent winien zamieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie, która będzie zaadresowana
na Udzielającego Zamówienia. Koperta powinna ponadto posiadać następujące oznaczenie:
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu na
rzecz pacjentów Szpitala
Nie otwierać do dnia 08.04.2021 r. przed godz. 11:30
z podaniem nazwy i adresu Oferenta.
5. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VI. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30, w sali odpraw, pokój
nr 17, budynek Administracji WSN.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do dwóch dni od upływu terminu
składania ofert.
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej WSN.
5. Udzielający zamówienia ma prawo odwołania postępowania konkursowego na udzielanie
świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn oraz do
przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala:
www.wsnlc.pl.
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