DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)
1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika (zwany dalej „Udzielającym
zamówienia”) ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń ogłasza konkurs ofert na udzielenie
zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w
określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, w komórkach
organizacyjnych szpitala.
Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z
Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego a w szczególności w zakresie:
udzielania świadczeń przez lekarzy poradni specjalistycznych, lekarzy wykonujących
zabiegi elektrofizjologii oraz ablacji i lekarzy do oddziału rehabilitacji, Ponadto w
zakresie udzielania świadczeń przez: techników RTG i mgr elektroradiologii,
pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych.
2. Czas trwania umowy na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 3 lata.
3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń uzależniony jest od dat zakończenia umów
poprzednio obowiązujących na stanowiskach objętych niniejszym postępowaniem
konkursowym i następuje w okresie od 01.10.2016 r. do 01.01.2017 r. lub w innym
obustronnie uzgodnionym terminie.
4. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert na świadczenia
zdrowotne” należy składać w Sekretariacie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego,
pokój 113, do dnia 23.09.2016 r. do godz. 1000, przy czym pierwszym dniem składania
ofert jest dzień następny po ukazaniu się ogłoszenia na stronie www szpitala.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ul. Batorego 17/19, w dniu 23.09.2016 r. o godz. 10.15 , w pok. nr 115 –
budynek administracji szpitala.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w dniu 28.09.2016 r. do 30.09.2016 r. w
pok.115 o godz. 10.00.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
udzielającego zamówień.
7. Szczegółowych informacji o przedmiocie konkursu ofert udzielają: sprawy
merytoryczne lek med. Andrzej Przybysz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (56)
6100268, dr n. med. Jacek Gessek (56)6100245, Łucja Stalmirska tel. (56) 6100263,
pod względem formalno prawnym – mgr. Monika Rayzacher- Sobocińska, Ryszard
Czeczko Radcy Prawni tel. (056) 61 00 328
Szczegółowe warunki konkursu dostępne będą od dnia opublikowania ogłoszenia na
stronie internetowej pod adresem www.med.torun.pl
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert.
10. W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu,
oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest. W terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oferent może wnieść do Dyrektora
Szpitala odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

