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Ogłoszenie
Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 16 na podstawie
artykułu 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.z 2013 r.
poz. 217) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania
ofert w następujących dziedzinach:
I. Usługi świadczone przez lekarzy;
a) w oddziałach :
- blok operacyjny – usługi anestezjologiczne,
- chirurgii ogólnej – koordynator oddziału i lekarze oddziału,
 dziecięcym - koordynator oddziału i lekarze oddziału
 ginekologii jednego dnia - koordynator oddziału,
 neurologii - lekarze oddziału ,
 rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej - koordynator oddziału i
lekarze oddziału,
 rehabilitacji dziennej – koordynator oddziału,
 chorób wewnętrznych - koordynator oddziału i lekarze oddziału,
 Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – lekarz oddziału
oraz
b) w zespołach wyjazdowych (karetka S),
c) w poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
d) w poradniach:
- chirurgicznej,
- ginekologiczno-położniczej,
- neurologicznej,
e) w pracowni RTG.
II. Usługi świadczone przez kierowców karetki.
Umowy o udzielanie świadczeń medycznych będą zawierane na okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2020 r.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia na formularzu ofertowym w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, opatrzonych hasłem „Konkurs
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………” w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o do dnia 30 listopada 2017 r. do godz.1400

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Miejskiego w Morągu, ul. Dąbrowskiego 16
w dniu 04.12.2017 r. o godz. 1000
Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisje Konkursowe
powołane zarządzeniami Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej
Szpital Miejskiego - http:// www.szpitalmorag.pl oraz na tablicy informacyjnej Szpitala
Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości
lub części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert, terminu
ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Oferentom biorącym udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze.
Informacja o warunkach konkursu oraz formularz oferty można otrzymać w siedzibie
Szpitala Miejskiego w Morągu lub na stronie internetowej: http:// www.szpitalmorag.pl
od 22 listopada 2017 r.

