Limanowa, 29 kwietnia 2016 r.
DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ
IMIENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA
ogłasza
KONKURS OFERT
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.:

A)

Wykonywanie obsługi lekarskiej w godzinach od 7ºº do 15ºº (Dopołudniówki) oraz pełnienie lekarskich dyżurów medycznych
w następujących oddziałach i komórkach szpitala:
a.

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

b.

Oddziale Chirurgii Ogólnej

c.

Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

d.

Oddziale Chorób Dzieci

e.

Oddziale Chorób Wewnętrznych

f.

Oddziale Ginekologii i Położnictwa

g.

Oddziale Medycyny Paliatywnej

h.

Oddziale Noworodkowym i Patologii Noworodka

i.

Oddziale Pulmonologicznym

j.

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

k.

Zespoły Wyjazdowe Specjalistyczne („S”)

B)

Świadczenie usług lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opiece całodobowej

C)

Wykonywanie usług wykonywania i odczytu badań w Zespole Pracowni Techniki Obrazowej Szpitala.

D)

Świadczenie usług położnej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Poradni „K” i poz,

E)

Świadczenie usług pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej oraz przy zabiegach zaćmy jak również w innych oddziałach
i poradniach Szpitala

F)

Świadczenie usług pielęgniarek i instrumentariuszek na bloku porodowym

G)

Świadczenie usług przez ratowników i ratowników – kierowców oraz kierowców

H)

Świadczenie usług w poradniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy

I)

Świadczenie dyżurów diagnostów pod telefonem celem autoryzacji badań

w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Umowa będzie zawarta na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 6 maja 2016 r, godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2016 r., godz. 9.30 w Sali Narad Szpitala.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym – zostaną udostępnione oferentowi w Sekcji
Organizacyjno - Prawnej Szpitala oraz na stronie www.szpitallimanowa.pl
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia
o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert na
zasadach określonych w udostępnionych szczegółowych warunkach konkursu ofert.
/na oryginale właściwe podpisy/

