
 

O G Ł O S Z E N I E 

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 2021 r., 

poz. 711) 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 na podstawie Uchwały Nr 4631/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 3 lutego 

2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu 

psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacja pacjentów” w 

latach 2022-2023.   

                                             Ogłasza konkurs ofert  

na udzielanie świadczeń tj. psychoedukacji i terapii grupowej w ramach „Programu 

psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją 

pacjentów” 

 przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osobę legitymującą się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  

Świadczenia zdrowotne wskazane powyżej będą udzielane  przez lekarzy specjalistów w 

zakresie psychiatrii/psychologów klinicznych/psychoterapeutów/osoby w trakcie szkolenia 

do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty na rzecz osób uczestniczących w „Programie 

psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym  połączonym z aktywizacją pacjentów” 

w okresie  od  rozpoczęcia programu (podpisania umowy POZP z  Województwem 

Wielkopolskim) do  31.12.2023 r. 

Świadczenia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w dni przypadające jako robocze. 

 

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym  

projekt umowy, obowiązujący formularz oferty wraz z załącznikami oraz Program 

psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów będący 

przedmiotem konkursu są dostępne  w gabinecie Nr  2  Poznańskiego Ośrodka Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu,  w godz. 800 - 1400
.  

 Oferty zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami należy składać do dnia 14.02.2022 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 na udzielanie świadczeń w ramach 

 Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego 

 z aktywizacją pacjentów 
 

 nie otwierać przed  14.02.2022 r. godz. 10:30.” 

 

 Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu    14.02.2022 r. godz. 10:30 – salka konferencyjna Nr 007 

POZP  w Poznaniu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 18.02.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego gabinet Nr 2. 

 Termin związania ofertą wynosi 50 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.  7.02.2022 r. 


