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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

 ogłasza konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich 

w Poradni Alergologicznej  

 

Podstawa prawna 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 633  

z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 256 z późniejszymi zmianami). 

 

Przedmiot zamówienia 

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich w Poradni Alergologicznej w Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

 

Warunki konkursu ofert 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności leczniczej w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający 

wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia 01.03.2023r 

do dnia 31.12.2024r. 

1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorem umowy oraz pobrać 

obowiązujący formularz oferty ze strony internetowej Centrum www.bip.szpitalbystra.pl  

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  

43-360 Bystra ul. J. Fałata 2, w terminie do dnia 17.02.2023r do godz. 10.00, nadać  

w formie przesyłki pocztowej na adres Centrum lub w formie elektronicznej na adres e-mail 

sekretariat@szpitalbystra.pl (o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu 

Centrum)  

3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie udzielania porad lekarskich w Poradni ……………………….”  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2023r o godz. 10.15 w siedzibie Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii w Bystrej. 

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

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpitalbystra.pl i tablicy 

ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą. 

7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

konkursu ofert. 

8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia 

terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

9. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zostaną zawarte 

po przeprowadzeniu postępowania: 6. 

Oferent ma prawo składania protestów/odwołania, dot. konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2561z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.). 

 

DYREKTOR 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

                                                                                 Urszula Kuc 
Bystra, 08.02.2023r. 
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