
Znak sprawy: Sz.P.II 074/ 1  /2017 

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Powiatowego w  
Mielcu: 17.01.2017 r. 
 

Ogłoszenie  

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (t.j.Dz. U z 2016, poz. 

1638 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j.Dz. U. 2016 r., poz. 1793.) 

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego z siedzibą w Mielcu, ul. Żeromskiego 22,  

Tel. (017) 78 00 139, zaprasza 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o 
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  specjalistę chirurgii ogólnej  w Oddziale 

Chirurgii Ogólnej  wraz z pełnieniem funkcji  Z-cy Lekarza Kierującego Oddziałem  
 
Okres obowiązywania umowy: 3 lata od daty podpisania umowy.  
 
Oferty mogą składać podmioty w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania 
określone w szczegółowych warunkach konkursu. 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa Szpitala Powiatowego w Mielcu. 

Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym i cenowym, które wraz ze 
szczegółowymi materiałami można pobrać od dnia 17 stycznia 2017 r.. w siedzibie Szpitala Powiatowego  
w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, w budynku administracji, (pok. nr 15) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 
– 14:30.  

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  
z napisem: „Oferta na konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii 
ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz pełnieniem funkcji Z-cy Lekarza Kierującego Oddziałem  
Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu – nie otwierać przed datą 19 stycznia 2017 r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:30 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w 
Mielcu, ul. Żeromskiego 22 (pokój nr 1). 

Do dnia  19 stycznia 2017  roku do godz. 10:30 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego nie 
jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Szpitala Powiatowego  
w Mielcu przed terminem otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,  
ul. Żeromskiego 22 dnia 19 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala 
Powiatowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 oraz na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Mielcu w 
terminie 14 dni od daty składania ofert. 

Szpital Powiatowy w Mielcu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu 
składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia ofert. 

Świadczeniodawcy mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 oraz art. 154 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793). 

 
Dyrektor Szpitala Powiatowego  
im. E. Biernackiego w Mielcu 


