Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 05-510 przy ul. Wierzejewskiego 12
Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2190 z późń, zm.) oraz art. 140, art. 141 ust. 1, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1- 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1510 z późń. zm.) ogłasza:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia niestacjonarnych
dyżurów medycznych, tzw. dyżurów „pod telefonem”
w Spółce Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o.
-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w jednostce organizacyjnej Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia więcej niż 1 osobie z określonymi kwalifikacjami zawodowymi:
- lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, z doświadczeniem zawodowym minimum
5 lat pracy w Oddziale Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego Oferenta spowoduje
odrzucenie każdej z nich. Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres
24 miesiące.
Rozpoczęcie udzielania świadczeń nastąpi z dniem 01.07.2019 r.
Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe informacje /w tym formularz ofertowy, projekt umowy/ określa
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT, który wraz z załącznikami można uzyskać nieodpłatnie w
Dziale Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, 05-800 Pruszków,
ul. Warsztatowa 1 oraz na stronach internetowych: www.stocer.pl. Wzór umowy dostępny jest w Sekcji Kadr Szpitala
Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1
Uprawniona osoba do kontaktów z Oferentami: Ordynator Ewa Miłkowska
tel: (22) 77 09 450, Sekcja Kadr tel. 022 770 93 06 e-mail: praca@szpk.pl
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie ,
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków, najpóźniej do dnia 28.06.2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej w
następujący sposób:
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia niestacjonarnych dyżurów medycznych w Spółce
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. -w jednostce organizacyjnej Szpital Kolejowy im. dr med.
Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.
Otworzyć nie wcześniej niż 28.06.2019 r. godz. 12:30
Ilość zapisanych stron (określić ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)………….

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 28.06.2019 r. w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu
oraz do odwołania konkursu bez podawania uzasadnienia. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz
na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o.: www.stocer.pl.
W konkursie mogą wziąć udział przyjmujący zamówienie, którzy:
1) spełniają warunki określone w REGULAMINIE PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT
2) wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego.
Postępowanie jest prowadzone przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późń. zm.). W toku postępowania konkursowego, ale przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent
ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
rozstrzygnięciu konkursu Oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.
umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem
umowy. Prezes Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu
7 dni od daty jego złożenia.

