
Nr postępowania: 1/2018

Koszalin, dnia 15.01.2018 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-752 Koszalin

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U.2016.1638 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakresie świadczeń

psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia
Psychicznego przez:
• lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację

I stopnia w dziedzinie psychiatrii,
• psychologa ze specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej

w ramach umów cywilno - prawnych.
2. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.02.2018 r. i będzie obowiązywać przez okres

realizowanego aktualnie przez Udzielającego zamówienia kontraktu z NFZ na udzielanie
świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakresie świadczeń
psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczególnymi
warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego
(sekretariat pok. 220).

4 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3471 670, 94 3471 691.
5. Oferty należy skladać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach

i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert
w sekretariacie pok. 220 na formularzach wraz z załącznikami do Szczegółowych warunków
konkursu ofert) w zaklejonych kopertach, na kopercie należy umieścić:

a. firma I imię i nazwisko Oferenta,
b. adres do korespondencji,
c. zapis co najmniej następującej treści:

,,Świadczenieusług zdrowotnych - postępowanie numer 1/2018.
Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, 22.01.2018 r., godz. 10°0". 

,...

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10°0 (decyduje data i godzina
wpływu oferty).

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 r. o godzinie 11°0 w siedzibie Zamawiającego.
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi

oferentami.
8 Negocjacje warunków umowy prowadzone będą w dniach od 23.01.2018. r. do 25.01.2018 r.
9. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

1 O. Udzielający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu
zamówienia.

11. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert i odwołania konkursu

na każdym etapie, bez podania przyczyn.
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