
Ogłoszenie

Dyrekcja SpecjalisĘcznego Zespolu opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
dzia|ając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia f011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 20|5 r, poz. 618 j.t. z późn. zm.), ogłasza konkurs ofeń na udzielanie świadczeń
zd rowotnych przez lekarza z zakresu :

Zakrcs 1 Anestezjo|ogia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Józefa)

Zakres 2 Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Rodziny)

Zakres 3 Anestezjo|ogia i Intensywna Terapia _ gotowość do świadczenia usług (Szpital Św. Rodziny)

Wymagane jest posiadanie specjalizacji I stopnia |ub II stopnia |ub tytutu specjalisĘ w jednym
zza|<resów: anestezjologii i intensywnej terapii|ub anestezjologii|ub anestezjologii i reanimacji.

Na rv/w usługi zamawiający planuj e zawrzeÓ umowę na okres od l .0 l .20 1 7 r' do 3 | .|2'2019 r,

W budynku D, przy ul. Krysiewicza 7l8 w pok. nr 11, tj' w Kancelarii można odebraó specyfikację
oraz formularz ofeńowy. Specyfikacja oraz formularz ofertowy znajdlją się również na stronie
internetowej pod adresem http://www.szoz.pllkonkursy/aktual.htm.

osoba udzie|ająca informacji: Artur Wielgosz tel. 618506233'

Termin składania ofert wstępnych upĄ,rva f8.||,2016 r. o godz. 10.00' ofeĘ na|eĘ ztoĘó
wsiedzibie Dyrekcji ZoZ-tl, ul.Krysiewicza718 w Poznaniu, w Kancelarii - budynek,,D'' II piętro
pok. nr 1 1. ofeĘ złożone po terminie Twraca się bez otwierania. Termin zvviązania ofertą wynosi
30 dni, bieg terminu fozpoczyna się wraz z upt1rvem składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do f ,|f ,f0|6 r. w siedzibie SZoZnMiD w Poznaniu.
Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamavtiającego oraz na jego stronie intemetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia
konkursu oraz do uniewaznienia konkursu w całości lub w części bez podawaniaprzyczyny.

ofęręnt ma możliwośó składania protestów i odwołań dotyczących postępowania konkursowego
zgodnie z art. f6 ustawy z dnia 15 kwiętnia f0I1 r, o działalności \eczniczej (Dz' U. z f015 r., poz'
618 j.t. z późn. zm.) w rwiązku z art. I5f.154 ustawy z dnia f7 '08'f004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2015 r. poz. 58| z poźn. zm,).


