
                                                         Poznań, dn. 08.05.2020 r. 

Modyfikacja 

Ogłoszenie 

oznaczenie konkursu: DN-021-3-23/20 

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 działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2020.295), ogłasza konkurs ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych przez lekarza z:  
 
Neonatologia – lekarz – Oddziału Noworodkowego (Szpital Św. Rodziny) 

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację lub specjalizację II stopnia w dziedzinie 
neonatologii lub lekarz posiadający specjalizację lub specjalizację II stopnia 
w dziedzinie pediatrii 
 

Na w/w usługi Udzielający zamówienie planuje zawrzeć umowę na okres od 02.06.2020 r.  
do 01.06.2023 r. 

 

W budynku D, przy ul. Krysiewicza 7/8 w pok. nr 11, tj. w Kancelarii można odebrać specyfikację oraz 
formularz ofertowy. Specyfikacja oraz formularz ofertowy znajdują się również na stronie internetowej 
pod adresem http://www.szoz.pl/konkursy/aktualne  
Osoba udzielająca informacji: Katarzyna Gracz, Karolina Hetmanowska-Prentke, Katarzyna Królska, 
tel. +48 61 850 62 95,  +48 61 850 62 21 

Termin składania ofert upływa 18.05.2020 r. o godz. 09:00. Oferty należy złożyć w siedzibie Dyrekcji 
SZOZnMiD w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu, w Kancelarii - budynek „D” II piętro pok. nr 
11. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2020 r.  
o godz. 09:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie.  

Przyjmujący zamówienie jest związany treścią złożonej oferty przez okres 30 dni, liczonych od dnia 
rozstrzygnięci konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.05.2020 r. w siedzibie SZOZnMiD w Poznaniu. 

Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Udzielającego zamówienie oraz na jego stronie internetowej. 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu 
rozstrzygnięcia konkursu oraz do unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podawania 
przyczyny. 

Przyjmujący zamówienie ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących postępowania 
konkursowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j.Dz.U.2020.295), w związku z art. 152-154 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z późn. zm.) 

 

Dyrektor Naczelny 
 

Izabela Marciniak 
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