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Szoital

im. Jana Pawła llw Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

SzpitalWojewódzki

zwany dalej

Udzielającym zamówienie

leczniczej
na podstawie ań. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoŚci
(Dz. U,2015 poz. 618 z późn. zm,)
następującym zakresie:
og{asza konkurs ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnych w

1
Pakiet Nr 2
pakiet Nr 3

pakiet Nr

Świadczenie usług zdrowotnych w poradni alergologicznej dla dzieci
Świadczenie usług zdrowotnych w poradni gastroenterologicznej
i intensywnej
udzielanie całodobowych usług lekarskich w oddziale anestezjologii
w
pacjentów
hospitalizowanYch
t"r"piii*L, z usługańianestózjologicznymi,dla.
teraPii
i
intensywnej
ańestezjologii
rĆalizaĄizadań kierownik]a w oddziale
szpitaiu)

i

Pakiet Nr

4

A (lekaz
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyzurach medycznych w Pawilonie
oyzurny' zasĆzpieczaoddział opieri paliitywno-hospicyjnej, oddział obserwacYjno-

zźraziy, od dział d erm

atolog i czny i zakład o pie ku ń czo_1eczn iczy)

1)

Umowa zostanie zawarta na okres:

2)

SWK (wraz z
Szczegółowe informacje dotyczące pzedmiotu konkursu zawańe sąw dokumentacji
SzPitala:
formulazem ofeńy i projektem umowy) nieodpłatnie do pobrania ze strony internetowej
i Ogłoszenia"),
lvww.szpital-belchatow.p| (w dziale,,Przetargi, ogłoszenia", zakładka,,KomunikatY
Miejsce itermin składania ofeń:
w
Ofeńy, w zamkniętej kopercie, należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie
godz. 10,00
sekretariacie z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych (pok. 18) do dnia 20.12.2016, r. do
...
.,.
.
(z dopiskiem na kopercie: ,,ofeńa na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Miejsce itermin otwarcia ofeń:
w Pok. nr 2
Udzielający zamowienia przewiduje otwarcie ofeń w dniu 20.12.2016 r. o godz. 10:30
w Szpitalu Wojewodzkim im. Jana Pawła ll w Bełchatowie,
Przyjmujący zamówienie mogą uczestniczyó w otwarciu ofeń,

3)

4)
5)

6)
7)
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bóz bolu

lv BEŁclłATovr'aE

odOlstycznia20,17r.do31grudnia2D17r.-PakietyNr1'2i4
od 01 stycznia 20'l7r. do 31 grudnia 2019r, - Pakiet Nr 3

Rozstrzygnięcie ofeń zostanie ogłoszone na stronie internetowej SzPitala: WWW.szPitalbelchatow.ol (w dziale ,,przetargi, ogłoszenia", zakładka ,,Komunikaty i Ogłoszenia") i na tablicY
uPłYwu
ogłoszeń w Szpitalu do dnia 22.12.2016 r. Termin związania ofeńą wynosi 30 dni od
terminu składania ofeń.

przesunięcia
Udzielający zamowienia zastrzega sobie prapo do odwołania konkursu oraz do
terminu składania ofeń bez podania pruyczyny.
oferentom przysługuje mozliwośó składania odwołań i protestow dotyczących konkursu ofeń.

Bełchatów, dnia 14.12.2016

r.

