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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
Nr: P.SM.1114 ( 42 ) 2017 

 
 
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o. o.  z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, 
(zwany dalej „Udzielającym zamówienia”) na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(t. j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016.1793 ze zm.)  
 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez specjalistę terapii uzależnień w poradni zdrowia psychicznego 

 
 
 

I. Materiały Informacyjne (zwane dalej „MI”) zawierające szczegółowe warunki konkursu oraz projekt umowy można 
uzyskać w Dziale ds. Sprzedaży i Marketingu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.lub 
pobrać ze strony internetowej www.pczol.pl  

II. Umowa na świadczenie usług zdrowotnych zawarta będzie po rozstrzygnięciu konkursu na okres 12 miesięcy licząc 
od dnia podpisania umowy z możliwością aneksowania okresu na który została pierwotnie zawarta.  

III. Oferty w zamkniętych, oznaczonych kopertach należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o. o.  z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a w terminie  
do dnia 29 grudnia 2017 roku do godz. 13.00. 

IV. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o. o.   
z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a w dniu 29 grudnia 2017 roku godz. 13.15. 

V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert. 
VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni licząc od dnia składania ofert. 

VII. Protesty i odwołania dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej w kancelarii Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o. o.  z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a. Szczegółowe zasady 
zawierają Materiały Informacyjne. 

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu do składania ofert. 
 

  

 
Prezes Zarządu - Kamila Ćwik 
 
 
 
 
/podpis nieczytelny/ 
Wiceprezes Zarządu - Dariusz Koziński 
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