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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 83, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, 1292, 1559 z póź. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci
i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe
uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały
fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert”.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania
świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,
w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w przy ul. Sobieskiego 83, (budynek
administracji Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7:30 do 14.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 33 828 40 47, lub ze strony internetowej Szpitala
Pediatrycznego www.szpitalpediatryczny.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do
dnia: 22.12.2021 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego
83, lub przesłać pocztą bądź firmą kurierską na wskazany adres.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia
nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w terminie do 7 dni od dnia złożenia ofert.
6. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku administracji i stronie
internetowej Szpitala www.szpitalpediatryczny.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć
Komisji Konkursowej umotywowany protest. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zwieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że
jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego
wyniku. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu
jego rozpatrzenia.
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