
O g ł o s z e n i e 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., 

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 
poz.1285 ze zm.) 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych wykonywanych w  

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie:  
 

 Świadczeń wyjazdowej opieki pielęgniarskiej realizowanej w ramach nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez 
pielęgniarki). 

 
Czas trwania umowy: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. 

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofertowe wraz z załącznikami 
dostępne są w Dziale Personalnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 17 w godz. od 700 do 1400 oraz na stronie internetowej 
https://spzoz-grodzisk.pl/ w zakładce aktualności 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Mossego 17, 62-065 
Grodzisk Wlkp. w sekretariacie dyrektora (pokój nr 1 I piętro) lub drogą pocztową do dnia 
17.12.2021 r. do godz. 1200. Nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data i godzina 
wpływu oferty. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 17.12.2021 r. godz. 1230, w siedziba Zamawiającego przy  
ul. Mossego 17, salka konferencyjna pok. nr 11 I piętro. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, 
odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, 
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz art. 152, art.153, art.154 ust. 
1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.) 
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