
Znak sprawy: HR 4110-8/22

Dyrektor
Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

w Starogardzie Gdañskim
ul. Skarszewska 7; 83 - 200 Starogard Gdañski

na podstawie: art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziala1noci leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pán. zrn.)

OGLASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE WIADCZEI ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu:
Udzielanie pielçgniarskich wiadczeñ zdrowotnych zapewniajcych calodobowq opiekç
nad pacjentami Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie

Gdañskim

1. Udzielanie wiadczeñ zdrowotnych obejmuje pacjentów Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdañskim. Swiadezenia udzielane bedq w oddzialaeh
Szpitala, Izbie Przyjçé, Poradni Zdrowia Psychicznego - mieszczcych sic w siedzibie Szpitala
w Starogardzie Gdañskim przy ul. Skarszewskiej 7.

2. Przewidywany termin rozpoczçcia udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 1 lutego 2023 r.

3. Proponowany czas trwania umowy -31 grudnia 2023 r.

4. Do konkursu ofert mogq przystpiá pielçgniarki/pielçgniarze wykonujcy zawód, jako podmioty
wykonujqce dzia1a1noé leczniczej - w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki
pielçgniarki lub indywidualnej praktyki pielçgniarki - zgodnie z warunkami okre1onymi w art.
19 ustawy o dzia1a1noci leczniczej.

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach w zalenoci od wymaganej przez Szpital
minimalnej liczby godzin udzielania wiadczeñ zdrowotnych w miesicu kalendarzowym. W
pierwszej grupie minimalna liczba godzin udzielania wiadczeñ w miesicu wynosi - 168
godzin, w drugiej grupie - 84 godziny.

6. Szczegolowe warunki konkursu - w tym harmonogram przeprowadzenia konkursu, materialy
niezbçdne do przygotowania oferty, kryterium oceny ofert oraz wzór umowy na podstawie,
której udzielone zostanie zamówienie, Udzielaj qcy zamówienia udostçpni Oferentom w pokoju
nr 4 (parter) w budynku administracyjnym Szpitala w godz. od 8.00 do 14.35 od dnia 27
grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.

7. Oferty naley skladaé w sekretariacie Udzielajqcego zamówienia - pokój nr 6 (parter) w
budynku administracyjnym Szpitala (godziny pracy Sekretariatu - poniedzialek - pitek od 7.00
do 14.35). Oferty na1ey skladaé do dnia 13 stycznia 2023 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert
nastpi tego samego dnia o godz. 9.30 - w pokoju nr 4 w budynku administracyjnym Szpitala.

8. Przewidywany termin rozstrzygniçcia konkursu - 20 stycznia 2023 r. godz. 10.00. 0 wynikach
konkursu Oferenci zostanq zawiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail - odpowiednio do
kontaktu wskazanego w za1czniku nr 1 do oferty, nadto protokól z rozstrzygniçcia konkursu
zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szpitala.

9. Udzie1ajcy zamówienie zastrzega sobie prawo do przesuniçcia terminu skiadania ofert,
odwolania lub uniewanienia konkursu na ka2dym etapie postçpowania konkursowego oraz do
wyboru nmiejszej ni wynika z zapotrzebowania liczby ofert spelniajqcych warunki udzialu w
konkursie - bez podania przyczyny.

10. Wszelkie koszty zwizane ze z1oeniem oferty ponosi Oferent.
DYREKTOR TALA

lek. medykBielafl


