
Częstochowa,  19.12.2017r.   

KO/49/2017 

OGŁOSZENIE 

 

Działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017r., poz. 1938), 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie  

przy ul. Bialskiej 104/118  

ogłasza  
Konkurs Ofert 

na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  
w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 

 
Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

  
Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – Częstochowa, ul. Bialska 104/118 – Justyna 

Lewandowska - II piętro Pawilon D pok. 3.46, tel. 34 367 37 14 lub pobrać ze strony 

internetowej Udzielającego Zamówienie:  www.szpitalparkitka.com.pl - zakładka konkursy. 

  

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej: 

 

„Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach  pełnienia lekarskich 

dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Bialskiej 104/118 
pakiet nr ………….. 

nie otwierać do dnia 27.12.2017r. przed godz. 11.30. 
z podaniem nazwy i adresu Oferenta. 

 

Oferty należy składać w Kancelarii Zamawiającego pok. 3.41 (II piętro), Pawilon D do dnia  

27.12.2017r  do godz. 11:00. 
 

Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 27.12.2017r. o godz. 11:30   
w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  w Częstochowie, ul. Bialska 

104/118, pok. 3.46  - Pawilon D - II piętro. 
 
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową terminie do 2 dni od daty otwarcia 

ofert. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu 

składania ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szpitala 
www.szpitalparkitka.com.pl 

 
                                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                       lek. med. Dariusz Kaczmarek   
 


