
Ogłoszenie 
 
Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego Os. Kosmonautów 110, 61-642  Poznań  na 
podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 
r., poz. 633) oraz art. 48b ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 
oraz Uchwały nr 4402/2021  z dnia  2.12.2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego  w 
sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Regionalnego programu 
rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w latach 2022/2023”. 
 
                                             Ogłasza konkurs ofert  
 
dotyczący  współpracy  w  zakresie  organizacji  i  obsługi  szkoleń  dla personelu 
medycznego w ramach  Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami 
depresyjnymi.  

 przez podmiot, lub osobę posiadającą umiejętności  w zakresie organizacji i obsługi szkoleń. 
 

Współpraca w zakresie organizacji i obsługi szkoleń będzie dotyczyła okresu realizacji  
Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” począwszy  od  
11.04.2022 r. do  31.12.2023 r. 
 
Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym  
projekt umowy, obowiązujący formularz oferty wraz z załącznikami oraz Regionalny 
program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi  będący przedmiotem konkursu 
są dostępne  w gabinecie Nr  2  Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu,  
w godz. 800 - 1400

.  
 Oferty zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi należy składać do dnia 6.04.2022 r. 

do godz. 10.00 w sekretariacie Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, 
Os. Kosmonautów  110, gabinet Nr 2 podpisane imieniem, nazwiskiem oraz adresem 
oferenta, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:  

 
„Konkurs ofert dotyczący współpracy w zakresie organizacji i obsługi szkoleń 
dla personelu medycznego w ramach realizacji Regionalnego programu 
rehabilitacji  osób  z zaburzeniami depresyjnymi nie otwierać przed  6.04.2022 
r. godz. 10:30.” 

 
 Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu    6.04.2022 r. godz. 10:30 – salka konferencyjna Nr 007 

POZP  w Poznaniu. 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 11.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego gabinet Nr 2. 
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do przesunięcia 
terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Protesty  i odwołania dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie POZP w 
Poznaniu, Os. Kosmonautów  110. 

Poznań, dn. 31.03.2022 r. 
 


