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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

   Działając na podstawie ust. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r., poz. 711 tj. z 

2019 r. poz. 1655,2231) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.1285 tj., 1292, 1559). 

 

Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych  

w zakresie Kierowania Oddziałem Chorób Wewnętrznych 

 

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI 

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi Konkursu Ofert,  

z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego Zamówienia.  

Dział Kadr i Płac, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z danymi opisanymi poniżej, 

osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienia do godziny 12:00 dnia 

27.12.2021 r. 

Na kopercie poza danymi adresata winny znajdować się dane oferenta i treść:             

  „Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o., ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Kierowania Oddziałem Chorób 

Wewnętrznych 

- nie otwierać przed dniem 27.12.2021 r., godz. 13:00” 

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, 

w Sali Konferencyjnej, znajdującej się na III piętrze działu Administracji.  

 

Oferent może zwrócić się do Udzielającego Zamówienie o wyjaśnienie wątpliwości związanych z 

Materiałami Informacyjnymi Konkursu Ofert. Osoba uprawnioną, w imieniu Udzielającego  

Zamówienie do kontaktu z Oferentami jest Monika Sosnowik- Specjalista ds. Kadr i Płac, tel. 533-327-

032. 

 

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 140, art. 141, art.146 ust 1, art. 147-150, 151 

ust 1,2 i 4-6, 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 2021 r., poz. 1285 tj., 1292, 1559).  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający Zamówienia zamieści na stronie internetowej 

www.rykiszpital.pl- 
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TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Oferent będzie zobowiązany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia 

terminu składania ofert bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Prezes Zarządu 
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