
 
O G Ł O S Z E N I E 

 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

07-410  Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A., tel. 29 765-21-22,  fax. 29 760-45-69  
 

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t 
 
dla podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  
o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z  2018r. poz. 2190 ze zm. )  

 
 
 

Przedmiot konkursu obejmuje 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  

 
 
 
 
 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych - 135 000 
1. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń: 01.12.2019r. 
     Umowa będzie obowiązywała  od 01.12.2019r. do  31.12.2023r. 
2. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r.    o działalności leczniczej 
     (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 2190 ze zm.).  
3. Materiały konkursowe oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie zamawiającego  w Dział Organizacji i Nadzoru Świadczeń      
    Zdrowotnych, pok. 229, tel. 29/765 2134. 
4. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym Oddziale Ratunkowym ”   
    należy złożyć w Sekretariacie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego  w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II  120A.,  
    w terminie do 21.11.2019r. do godz. 12:00. 
5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.  
6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa  Psarskiego  
    w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A. w pok. 218 dnia 21.11.2019r.  o godz.12:05. 
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  21.11.2019r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie  
    Udzielającego zamówienie przy Al. Jana  Pawła II 120 A II p. oraz na stronie internetowej www.szpital.ostroleka.pl.  
7. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji  
     umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad  przeprowadzenia postępowania w  sprawie  
    zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje  odwołanie do Dyrektora Szpitala w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu  
    postępowania oraz skarga do sądu administracyjnego. 
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu  
     w części lub całości bez podania przyczyny.  
 
Ostrołęka, dnia 18.11.2019r. 
 


