
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.).                                     

                                             Ogłasza konkurs ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osobę legitymującą się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

1. Świadczenia zdrowotne wskazane poniżej będą udzielane  przez lekarzy specjalistów w
zakresie  psychiatrii:   na  rzecz  osób  uprawnionych  do  bezpłatnej  opieki  zdrowotnej  w
okresie  od  01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1.1 W zakresie Ambulatorium – Poradnia Zdrowia Psychicznego
 porady lekarskie……………………………..………. /pkt………………….….
 wizyty domowe……………………………..……..../świadczenie….…….……
 opieka nad  stażystami ………………………………../………… za stażystę
w wymiarze 37 godzin tygodniowo.

     1.2. W zakresie Oddziału Dziennego 
 Funkcja Kierownika Oddziału ………………………………../……………….godz.
w wymiarze 20 godzin tygodniowo
1.3 Konsultacje na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego 
 konsultacje psychiatryczne      ………………………..        / ………….… konsultacja

 wymiar w zależności od ilości  zgłoszonych konsultacji.

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym
projekt umowy oraz obowiązujący formularz oferty wraz z załącznikami 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 21.12.2021

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 zdrowotnych w zakresie psychiatrii
 nie otwierać przed  21.12.2021 r. godz. 10:30.”

 Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu    21.12.2021 r. godz. 10:30 – salka konferencyjna Nr
007 POZP  w Poznaniu.

 Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi w  dniu 28.12.2021 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.  13.12.2021 r.
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