Konkurs ofert na zawieranie umów na świadczenia
specjalistyczne usług medycznych
W sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia „ambulatoryjne specjalistyczne
usługi medyczne” organizowana przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2.
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z
2011 r. nr 122 poz. 654 ) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5 art.152, 153 i art. 154
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami ).

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza
Doświadczonych oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń w poradniach
ambulatoryjnych specjalistycznych usług medycznych w zakresie:
1. poradni okulistycznej;
2. poradni otolaryngologicznej;
3. poradni uzależnień;
4. poradni zdrowia psychicznego;
5. poradni ginekologiczno-położniczej.
6. poradni chirurgicznej.
W konkursie ofert mogą brać udział oferenci posiadający indywidualną specjalistyczną
praktykę lekarską oraz posiadający kwalifikacje zawodowe, takie jak:
1. specjalizację w zakresie okulistyki;
2. specjalizację w zakresie uzależnień;
3. specjalizację w zakresie psychiatrii;
4. specjalizację w zakresie chirurgi
5. specjalizację w zakresie ginekologi i położnictwa;
6. doświadczenie w prowadzeniu poradni specjalistycznych;
Określa się minimalny czas przyjmowania pacjentów tj. trzy razy w tygodniu po minimum
4 godziny dziennie.
Umowy na świadczenia zostaną zawarte od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.
Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15.04.2011
r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150,
151 ust. 1-5 art. 152, 153 i art. 154 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych z środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z
późniejszymi zmianami ).
Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych
kopertach w siedzibie GOZ Gogolin I piętro, pokój nr 9..
Postępowanie konkursowe prowadzić Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
GOZ Gogolin zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. składanie ofert do 29.01.2015 r. do godz. 1300 ;
2. otwarcie i rozpatrywanie ofert dnia 29.01.2015 r. godz. 1400 ;
3. informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń GOZ
Gogolin dnia 29.01.2015 r. o godz 1500 .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 40 76 961 lub w siedzibie GOZ
Gogolin.
Dyrekcja GOZ Gogolin zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub
części.

