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Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalności leczniczej
(Dz. U. z2o15 r., poz.618 j.t. z późn. zm.)' ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez lekarza z zakresu:
Zakres

l

Zokres

lI

Zakres

lll

Laryngologia - lekarz specja|ista

-

oddział, b|ok operacyjny' izba przyjęć

Laryngologia - lekarz specjalista
(Szpital św.Józefa)

!

stopnia - oddział, b|ok operacyjny' izba przyjęć

(SzpitaI Św. Józefa)

Laryngo|ogia - lekarz w trakcie specjaIizacji z laryngologii dziecięcej - oddział'
blok operacyjny, izba przyięć (Szpita| św.Józefa)

Wymagane jest, by oferenci składajqcy oferty w Zakresie I posiadaIi specjaIizację lI stopnia |ub
tytułu specjalisty w zakresie |aryngoIogii dziecięcej, Iub |aryngoIogii, Iub oto|aryngo|ogii dziecięcej,
lub otoIaryngoIogii, Iub otorynoIaryngoIogii dziecięcej, Iub otorynoIaryngoIogii.
Wymagane jest, by oferenci składajqcy oferty w Zakresie || posiada|i specja|izację lstopnia
w zakresie IaryngoIogii dziecięcej, Iub IaryngoIogii, Iub otolaryngoIogii dziecięcej, Iub
otola ryngoIogi i, u b otorynoIaryngoIogii dziecięcej, ub otorynoIaryngoIogi i.
I

I

Wymagane jest, by oferenci składajqcy oferty w Zakresie IlI by|i w trakcie specjaIizowania się

w zakresie IaryngoIogii dziecięcej'

Na w/w usługi zamawiajqcy p|anuje zawrzeĆ umowę na okres od 1.01 ,2017 r, do 31.1 2.2019 r,

W budynku D, przy u|' Krysiewicza7/8 w pok. nr 11, tj' w Kance|arii mozna odebrać specyfikację
oraz formu|arz ofertowy. Specyfikacja oraz formu|arz ofertowy znajdujq się również na stronie
ntern etowej pod ad resem http ://www.szoz. p l/ko n ku rsy/a ktua l. htm.
osoba udzie|ajqca informacji: Artur Wie|gosz te|. 618506233'
i

Termin składania ofert upływa 28'12.f016 r' o godz. 10'00. oferty na|ezy złoŻyĆwsiedzibie
Dyrekcji 7oZ-u, u|. Krysiewicza7/8 w Poznaniu, w Kancelarii - budynek,,D" || piętro pok. nr 11.
oferty złoione po terminie zwraca się bez otwierania. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni,
bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastqpi

o wyniku

W

terminie do 29J2'2016 r. w siedzibie SZoZnMiD w Poznaniu'

postępowania umieszczona Zostanie na tab|icy ogłoszeń
Zamawiajqcego oraZ na jego stronie internetowej.
Informacja

w

siedzibie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu sktadania ofert, terminu
rozstrzygnięcia konkursu oraz do uniewaznienia konkursu w całościIub w częścibez podawania
przyczyny.

oferent ma moz|iwość składania protestóW i odwołań dotyczqcych postępowania konkursowego
zgodnie zart'26 ustawyz dnia 15 kwietnia f011 r, o działaIności|eczniczej (Dz' U. z2015r.,poz,
618 j.t. z pÓŹn, zm.) w zwi4zku z art, 152-154 ustawy z dnia 27,08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków pub|icznych (Dz. U. z2015 r. poz' 581 z pÓźn. zm,),

