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DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ

uL. pIr.suDsKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA
oglasza
KONKURS OFERT

i zapnasza do skladania ofert na udzielanie Swiadczef zdrowotnych {i.;

A)

Wrykonywanie obslugi lekarskiej w godzinach odToo do 15oo (Dopoludni6wki) oraz pelnienie lekarskich
6'12ur6w merdycznych w nastqpujEcyr:h oddzialach I kom6rkach szpitala:

a.
b.
c.
d.
e,
f.
S.
h.
i.
j.
k.

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziale Chirurgii Og6lnej
Oddziale Chor6b Dzieci
Oddziale Chor6b Wewnqtrznych
Oddziale Ginekologil i Polo2nictwa
Oddziale Medycyny Paliatywnej
Oddziale Noworodkowym i Patologii Noworodka
OddzialePulmonologicznym

SzpitalnyrnOddzialeRatunkowym
Zespoly Wyjazdowe Specjalistyczne (,,Sf

OddzialeDziennymChemioterapii Onkologicznej

B) Swiadczenie usfug lekarza w zakresie przygctowywania i wykonywania zabieg6w usuwania zadmy pacjentom Szpitala

C) Swiadczenie uslug lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w przypadku

naglego zachorowania lub naglego

pogorszenia stanu zdrowia Swiadczeniobiorcy, a tak2e Swiadczefi udzielanych w zwiqzku z potrzebqzachowania
ciqglo6ci lecz€:nia, pozostajqcych w zakresie zadafi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i Swi4tecznej

arnbulatoryjnej opieki lekarskiej nocnej i S'wiqtecznej wyjazdowej opieki lekarskiej (opieka calodobowa) w Limanowej
i Mszanie Dolnej

D)

Wykonywanie uslug radiologicznych w Zes;pole Pracowni Techniki Obrazowej Szpitala

E)
F)

Swiadczenie uslug prolo2nej w Oddziale Ginekologii i Polo2nictwa

G)

Swiadczenie uslug pielqgniarki

Ur:zestniczenir:: lekarza specjalisty anestezjologa przy zabiegach usuwania za6my

w podstalvowej opiece zclrowotnej w przypadku naglego zachorowania lub

pogorszenia stanu zdrowia Swiadczeniobiorcy,

a

tak2e fwiadczeri udzielanych

w

zwiqzku

z

potrzebq zachowania

ciqglo5ci leczenia, pozostajAcych w zakresie zadafi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
arnbulatoryjnej opieki pielqgniarskiej, nocnej

i Swiqtecznej

naglego

i

Swiqtecznej

wyjazdowej opieki pielqgniarskiej (opieka calodobowa)

w Mszanie Dolnej
H) Swiadczerrie ushJg pielQgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym

I) Swiadczenie ushrg pielQgniarkiprzy zabiegach usuwania zaimy
J) Swiadczenie usfug lekarza w zakresie wykonywania i opisywania bada6: echo serca, EKG Holter i EKG wysilkowe.

Oferrty nale2y skladai w zamkniqtych kopertach do dnia

Ohvarcie oferft nastqpi w dniu 7

maja 2014 r, o godz. 12

Ro;rstrzygni(rcie konkursu nastAri

w Limanowej.

7 maja 2OL4 r. do godz. 12

w

30

00

w Kancelarii Szpitala.

w Sali Narad Szpitala Powiatowego w Lirranowej.

ciqgu 20 dni od uplywu terminu skladania ofert

w

siedzibie Szpitala Powiatowego
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Oferent jest zwiqzany ofeftE przez 30 dni od uplywu terminu skladania ofeft.
Umowa na udzielanie Swiadczefi zostanie zawafta na czas okre6lony do dnia 31 maja 2016 roku.

Szczeg6lowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem ofeftowym
Organizacyjno

-

-

zostanq udostQpnione oferentowi w Sekcji

Prawnej Szpitala oraz na stronie MMAt$tpifellinngnqMqd

Zastrzega siq prawo do odwolania konkursu oraz do przesuniqcia terminu skladania ofert i terminu ogloszenia
o rozstrzygniqcliu konkursu ofert. Oferent ma prawo do skladania protest6w i odwolaf dotycz4cych konkursu

ofeft na zasadach okre6lonych w udostqpnionych szczeg6lowych warunkach konkursu ofeft.
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