
OGŁOSZENIE 

KIEROWNIKA  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w BOCHNI ul. FLORIS 16 

 

Na podstawie  art.26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 ) 

ogłaszam: 
 

konkurs na udzielanie świadcze ń zdrowotnych wykonywanych w zakresie  
kompetencji lekarza  Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Bochni przy Floris 16. 
  
Przewiduje się zawarcie jedną umowę. 
Ustala si ę kryterium oceny ofert , którymi są: cena za godzinę.  
 

Czas trwania umowy:              od 1 wrze śnia 2017r.   na okres 12 m-cy   
z możliwością przedłużenia w formie aneksu do umowy bez przeprowadzania konkursu ofert. 
 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  na rzecz SPM ZOZ w Bochni w 
zakresie kompetencji lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które będą świadczone w 
siedzibie Udzielającego zamówienie oraz w zależności od potrzeb również w Poradni poza 
siedzibą SPMZOZ w Bochni z nieokreśloną liczbą osób uprawnionych do świadczeń. Oferowane 
świadczenia  będą realizowane z wykorzystaniem pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego, 
a także leków i materiałów Udzielającego zamówienie.  

2. Świadczenia zdrowotne winne być wykonywane w wymiarze nie mniej ni ż 10 godzin  tygodniowo 
w godzinach popołudniowych czwartek – piątek ( w dni robocze ). 

3. Oferenci mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert  i odebrać 
obowiązujące formularze ofert z wzorem umowy  w Sekretariacie SPMZOZ w Bochni  ul. Floris 16 
pok. 39 w każdy dzień roboczy w godz. 800 – 1400 . Ponadto są one dostępne na stronie 
internetowej www.przychodnia-floris.pl  w zakładce Konkursy.  

4. Osobą do kontaktu z Oferentami jest : Jolanta Gałka tel.:  14 611 70 28 w. 51 
5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Konkurs ofert – 

realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej”                   
do dnia   4 sierpnia do godz. 9:00  w siedzibie Udzielającego zamówienie –  32-700 Bochnia,              
ul. Floris 16, Sekretariat - pok.39 . 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia  o godz. 9:15  - informacja w pok. 39. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w siedzibie Udzielającego zamówienia w  Bochni 

przy ul. Floris 16, w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert pod warunkiem, że nie zaistnieją 
okoliczności wymagające wydłużenia tego terminu w związku z  nie przedstawieniem przez 
Oferenta wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne to 
Udzielający zamówienie zobowiązany jest wezwać Oferenta do usunięcia tych braków w 
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

8. Oferenci będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, 

przesunięcia ( wydłużenia ) terminu składania ofert, rozstrzygnięcia konkursu, a także 
przeprowadzania negocjacji z oferentami. 

10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793.) 

 
 
Bochnia, dnia  26 lipca 2017r..     
                                                                                                                                                                                 
                                                                                        Kierownik SPMZOZ 
                                                                               Lek. dent. Agnieszka KUBAS 

 
 


