
 
 

Koszalin, dnia 17.06.2020r. 
 

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.2020.295), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (t.j. DzU.2019.1373) 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT  
 

na wykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych  
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

 
 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz.U.2011. nr 151. poz. 896). 
 

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r.   
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi 

warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego 
(sekretariat pok. 220) bądź elektronicznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź 
przesłaniu zapytania na adres:  sekretariat@poliklinika.koszalin.pl 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3471 670 lub 509-395-641. 
4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, na formularzu wraz  

z załącznikami, w zamkniętych kopertach, oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym  
w szczegółowych warunkach konkursu ofert w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,  
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, osobiście w Sekretariacie pok. 220 do godz. 1500 lub przesyłką 
pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2020 r.   

5. Na kopercie należy umieścić: 
a. Nazwę firmy / imię i nazwisko Oferenta, 
b. adres do korespondencji, 
c. zapis co najmniej następującej treści:  

 

Zadanie: pełnienie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób 
Wewnętrznych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego. 
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi 

oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty. 
8. Udzielający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu 

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

na każdym etapie, bez podania przyczyn. 
11. Formularz ofertowy do pobrania na stronie www.poliklinika.koszalin.pl  

 

              
  Elżbieta Czeszewska 
              Dyrektor 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

 
 

http://www.poliklinika.koszalin.pl/

