
Konkurs ofert

Ogłoszenie

o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. 

zm.), 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

32-250 Miechów-Charsznica, ul. Miechowska 52 

Tel. 41 383 67 75 , e-mail pzoz-charsznica@neostrada.pl

Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie

na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii wykonywanych przez 

psychologa:

w Gabinecie Poradni Psychologicznej, 

Ogólne warunki konkursu:

1. Umowy  o  udzielenie  wymienionych  świadczeń  zawarte  będą  na  czas 

określony do dnia 31.12.2014 r.

2. Oferenci powinni przedłożyć dokumenty zgodne z Szczegółowymi Warunkami 

konkursu Ofert, które można pobrać w pok. nr 205 w godzinach od 8.00 do 

15.00,  tel.  41 383  67  75  lub  udostępnione  są  na  stronie: 

WWW.bip.charsznica.pl

3. Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  przesunięcia  terminu 

składania  ofert  oraz  odwołania  konkursu  na  każdym  jego  etapie,  do  dnia 

zawarcia umowy.

4. Oferty w formie pisemnej należy składać na obowiązujących formularzach w 

zamkniętych  kopertach  z  adnotacją:  ”Konkurs  na  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych w zakresie psychologii  w PZOZ w Charsznicy „ w księgowości 

PZOZ  pok. nr 205 w terminie do 10.12.2013 r. do godziny 12.00

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PZOZ w Charsznicy w dniu 10.12.2013 r. o 

godz. 14.00



6. Termin związania ofertą wynosi 30dni od upływu terminu składania ofert.

7. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi  w terminie  14 dni  od dnia  otwarcia  ofert 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie PZOZ oraz na stronie 

internetowej www.bip.charsznica.pl

8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Pełniącego Obowiązki 

Kierownika,  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  o  rozstrzygnięciu 

postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

9. Protest i skarga nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie 

wyboru oferenta, unieważnienie postępowania.

10. Termin zawarcia umowy wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia 

konkursu. 

                                                                                            Irena Czerkas


