
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie usług medycznych wykonywanych przez lekarza kardiologa w Publicznym 

Zakładzie opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Zamawiaj ący:

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

32-250 Miechów-Charsznica, ul. Miechowska 52 

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

NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy zaprasza do składania ofert na: 

Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza w 

Gabinecie Poradni Kardiologicznej w PZOZ w Charszni cy

I. Podstawa prawna

 Konkurs Ofert prowadzony jest 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.), 

II. Warunki formalne przyst ąpienia do konkursu i zło żenia oferty

1. Do  konkursu  ofert  mogą  przystąpić  lekarze  prowadzący  indywidualną 

praktykę, spełniający wymagania zawarte w/w ustawy w zakresie dotyczącym 

wykonywania świadczeń zdrowotnych.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty wraz z 

wszystkimi  wymaganymi  załącznikami,  przygotowanej  w  sposób  czytelny  i 

przejrzysty, zgodnie z niżej zamieszczonymi warunkami

3. Konkurs  ofert  obejmuje  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

kardiologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Dane identyfikacyjne Oferenta – pełna nazwa zgodna z wpisem we właściwym 

rejestrze,



c. Oświadczenie Oferenta dotyczące akceptacji warunków konkursu – załącznik 

nr 2

d. Kopie decyzji nadania NIP, REGON,

e. Kopia wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej,

f. Dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  osób  realizujących  zamówienie  tj. 

kserokopia  dyplomu,  prawa  wykonywania  zawodu,  zaświadczenia  o 

posiadanych specjalizacjach.

Oferent może złożyć inne dokumenty oraz informacje mogące mieć, jego zdaniem 

wpływ na merytoryczna wartość oferty.

III. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta, traktowana jako całość, przygotowana na koszt Oferenta, winna być 

złożona w formie pisemnej, na ”Formularzu Ofertowym” wraz ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym konkursie.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty musza być podpisane.

3. Wszelkie  zmiany  lub  poprawki  w  tekście  ofert  muszą  być  parafowane 

własnoręcznie przez Oferenta.

4. Ofertę  należy  umieścić  w  zaklejonej  kopercie  oznaczonej  ”Konkurs  na 

udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  kardiologii  w  PZOZ  w 

Charsznicy „

5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika do Formularza 

Oferty, złożonej w sposób niezgodny z wymaganiami, spowoduje odrzucenie 

oferty.

IV. Miejsce i zakres wykonywania świadcze ń zdrowotnego

Miejscem udzielania świadczenia jest Gabinet Poradni Kardiologicznej w PZOZ w 

Charsznicy.

Świadczenia lekarza kardiologa należy pełnić zgodnie z zawartą umową.



V. Informacje dotycz ące warunków realizacji świadczenia zdrowotnego

Wykonawca świadczenia zdrowotnego ponosi pełną odpowiedzialność za jakość 

Świadczonych usług zdrowotnych

VI. Informacje dotycz ące warunków realizacji świadczenia zdrowotnego

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy świadczenia, kwotę w zł brutto na podstawie 

złożonej oferty oraz zgodnie z zawartą umową.

2. Zapłata  za  wykonane  świadczenie  nastąpi  przelewem,  na  podstawie 

wystawionego rachunku, potwierdzonego przez Księgową.

3. Rachunek będzie wystawiany przez Wykonawcę za wykonane świadczenia do 

7  dni  po  zakończeniu  miesiąca  obrachunkowego.  Zamawiający  zapłaci 

Wykonawcy należność na podstawie otrzymanego rachunku w terminie do 14 

dni liczonych od otrzymania rachunku.

VII. Termin realizacji umowy

Umowa z wybranym w konkursie Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony 

tj. do dnia 31.12.2013 r.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę  w zapieczętowanej  kopercie opatrzonej danymi oferenta i  zgodnie z 

opisem wymaganym w niniejszych  warunkach  konkursu,  należy  złożyć  lub 

przesłać  do  dnia  17.09.2013  r.  do  godz.  12.00  w  pok  .  205  w  siedzibie 

Zamawiającego.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

3. Celem dokonania zmian, bądź poprawek oferent może wycofać złożoną ofertę 

i złożyć ja ponownie, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu.

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta.

5. Termin związania  ofertą  wynosi  30 dni  licząc  od upływu terminu składania 

ofert.



IX. Miejsce, termin, tryb otwarcia oraz oceny ofert

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które 

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 17.09.2013 r. o godz. 14.00.

2. Do  chwili  otwarcia  ofert,  Zamawiający  przechowuje  oferty  w  stanie 

nienaruszonym, w siedzibie.

3. W czasie części jawnej konkursu nastąpi komisyjne stwierdzenie:

a. Prawidłowości ogłoszenia konkursu

b. Liczby otrzymanych ofert,

c. Ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie.

     4. W części posiedzeń zamkniętych konkursu, Komisja stwierdza:

     a. Które z ofert spełniają warunki konkursu,

     b. Które z ofert podlegają odrzuceniu

     c. Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia zgłoszone przez Oferentów,

     d. Wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

X. Tryb  udzielania  wyja śnień  oraz  skarg  dotycz ących  otrzymanych 

warunków konkursu ofert

1. Oferent  może  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  dotyczące 

wszystkich  wątpliwości  oraz  w  celu  uzyskania  koniecznych  informacji 

związanych z niniejszym konkursem, sposobem przygotowania oferty, kierując 

swoje zapytanie na piśmie.

XI. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie kardiologii 

przez lekarza nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od ogłoszenia wyników 

konkursu

2. Jeżeli  oferent,  który  wygrał  konkurs  uchyli  się  od  zawarcia  umowy, 

Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę,  spośród  pozostałych  ofert 

uznanych za ważne.

Charsznica dn. 03.09.2013 r.


