
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2023 z dnia 14.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

 Udzielania świadczeń medycznych w zakresie: 

-  znieczuleń  do zabiegów przez  lekarzy specjalistów anestezjologii  i  intensywnej  terapii

(sposób rozliczania za wykonany zabieg dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego) 

Udzielanie  świadczeń  obejmuje  wykonywanie  zadań  Regionalnego  Szpitala  Specjalistycznego  

w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu. 

Proponowany czas trwania umowy to maksymalnie do 31.12.2024. 

Termin  rozpoczęcia  udzielania  świadczeń  zdrowotnych: od  27.03.2023  r.  do  3  miesięcy  od

ogłoszenia wyniku konkursu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe  warunki  konkursu  oraz  formularz  oferty  dostępne  są  na  stronie  internetowej

Regionalnego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Dr.  Władysława  Biegańskiego  w  Grudziądzu

www.bieganski.org od dnia 14.03.2023 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.

 



Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie

do dnia 16.03.2023 roku, godz. 14:00 na adres kancelaria@bieganski.org . 

Klucz do pliku  powinien zostać przekazany drogą mailową na adres  kancelaria@bieganski.org

dnia 16.03.2023 r. roku nie wcześniej niż o godz. 14:01 nie później niż 16.03.2023 r. o godz.

14:30

lub

wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  umieścić

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

…………………………………………………………………..…(zawód)  w  Regionalnym

Szpitalu  Specjalistycznym  im.  dr.  Władysława  Biegańskiego

w Grudziądzu i złożyć w Kancelarii Szpitala Budynek T pok. 003  w terminie do dnia 16.03.2023

r.  do godziny 14:00.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu  17.03.2023 roku.

Oferent  jest  związany  ofertą  do  30-go  dnia  od  upływu  terminu  składania  ofert.  Udzielający

zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert

oraz  terminu  rozstrzygnięcia  konkursu.  Oferent  ma  prawo  do  składania  skarg  i  protestów

dotyczących konkursu.

..................................................

 (podpis dyrektora)
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