
                                                                                                        Grodzisk Wlkp., dnia  09.08 2022  r. 

Ogłoszenie 
Oznaczenie Konkursu:DKD.111.15.2022 

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim 
działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ), 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: 

Ginekologii i Położnictwa – w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala w 
Grodzisku Wlkp. 

(CPV 85121200-5  specjalistyczne usługi medyczne ; CPV 85143000-3 usługi ambulatoryjne  ). 

Na ww. usługi Udzielający zamówienia planuje zawrzeć umowę na okres od dnia 1.09.2022 r. do dnia 
31.12.2022 r.  
 
Szczegółowe informacje 

1. 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. 

2. Termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2022 r. o godz. 1000. Oferty należy złożyć w siedzibie 
Dyrekcji SPZOZ w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, w sekretariacie Dyrektora (pokój nr 1 I 
piętro) lub drogą pocztową. Nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data i godzina wpływu 
oferty. 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2022 r. godz. 1030, w siedzibie Udzielającego 
zamówienia przy ul. Mossego 17, salka konferencyjna pok. nr 11 I piętro. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

5. Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Udzielającego 
Zamówienia oraz na jego stronie internetowej. 

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

7. Udzielającemu zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, 
terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do unieważnienia konkursu w całości lub w części bez 
podania przyczyny. 

8. Przyjmujący zamówienie ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących 
postępowania konkursowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) w związku z art. 152 – 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 
r. poz.1285). 


