Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r.
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert konkursowych na realizację ponadstandardowych
świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców
gminy Chocianów w zakresie zapewnienia konsultacji ogólnolekarskich w soboty oraz czynności
pielęgniarskich w soboty, niedziele i święta.

OFERTY powinny zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
2) dane o oferencie: nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu oraz numer wpisu do
rejestru, imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu (w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o ZOZ);
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki
transportu i łączności;
4) informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie;
5) proponowaną kwotę należności za realizację zadania;
6) szczegółową kalkulację kosztów;
7) proponowany czas trwania umowy;
8) proponowane warunki płatności za usługi będące przedmiotem konkursu;
9) oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia konkursowe nie są refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym
z projektem umowy) można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy
Chocianów, ul. Ratuszowa 10, pokój nr 17b od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30
Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację ponadstandardowych świadczeń
zdrowotnych nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców gminy Chocianów
w zakresie zapewnienia konsultacji ogólnolekarskich w soboty oraz czynności pielęgniarskich w soboty,
niedziele i świata” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, ul. Ratuszowa 10
do dnia 13 kwietnia 2011 r. do godziny 15.00
Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie ogłaszającego konkurs.
Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu
14 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego konkurs.
Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania
przyczyny.
Oferent może złożyć skargę lub protest, w trybie § 16 i § 17 cytowanego wyżej rozporządzenia.
W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi na wstępie
przepisami.
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