Ogłoszenie
Dyrekcja SpecjalisĘczn€go Zespołu opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
dzia|ając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 20Il r. o działalnoŚci leczniczej
(Dz. U. z 2015 r.' poz.618 j.t. z późn. zm.)o oglasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez lekarza z zakresu
Zakres
Zakres

1 Pediatria - lekarz Pediatra
II Pediatria |ekarz w

:

- oddziało izbaprzyjęć (Szpita| Św. Józefa)

trakcie specjalizacji

z

Pediatrii

-

oddział, izba przyjęć

(Szpital Św. Józefa)

Wymagane jest, by oferenci składający ofeĘ w Zakresie I posiadali specjalizację I stopnia |tń II
stopnia|ub tytułu specjalisty w zakresie pediatrii.
Wymagane jest,

by oferenci składający ofeĘ w Zakresie II byli w trakcie specjalizowania

się

w zakresie pediatrii.

ilw

usługi zamawiający planuje za,wrzeó umowę na okres od 1.01 '20|1 r' do 3I,12'2019 r.
W budynku D, prry ul. Krysiewicza 718 w pok. nr 11, tj. w Kance|arii moŻna odebrać specyfikację

Na

oraz formularz ofertowy. Specyfikacja oraz formllarz ofeńowy znajdują się również na stronie
internetowej pod adresem http://www.szoz.pl/konkursy/aktual.htm.
osoba udzie|ająca informacji: Artur Wielgosz tel. 6|8506f33.

Termin składania ofert upływaf8,I|.2016 r. o godz. 10.00. ofeĘ na|eĘ złoĘćw siedzibie Dyrekcji
ZOZ-v, ul.Krysiewicza7l9 w Poznaniu' w Kancelarii - budynek,,D,'II piętro pok. nr 1l. ofeĄ
złożone po terminie zwrac,a się bez otwierania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2.|2.20|6 r' w siedzibie SZoZnMiD w Poznaniu.
Informacja o w),rriku postępowania umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamavtiającego oraz na jego stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofeft, tetminu rozstrzygnięcia
konkursu oraz do unieważnienia konkursu w całościlub w częścibez podawaniaprzyczyny.

oferęnt ma mozliwośćskładania protestów

i

odwołań dotyczących postępowania konkursowego
zgodnie z art, 26 ustawy z dnia 15 kwietnia f0|| r' o działalności|eczniczej (Dz. U. z 20|5 r., poz.
618 j.t. z późn, zm.) w związkl z art' |5f-I54 ustawy z dnla f7.08.f004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z20|5 r' poz' 58| zpoźn. zm')'

-----"--DYrekto

