
 
 

 
Branice, dnia 14.12.2022r. 

 
OGŁOSZENIE 

 
 
działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz.U.2022.633 tj. z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022.2561t.j. ).  

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpital im. Ks. Biskupa J. Nathana 
z siedzibą w Branicach ul. Szpitalna 18, 

 
ogłasza konkurs  

 
na złożenie oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń psychiatrycznych   

 
 

Szczegółowe warunki konkursu zostały zmieszczone na stronie Udzielającego zamówienia  

www.szpitalbranice.pl w zakładce „Konkursy medyczne”, są również dostępne w siedzibie udzielającego 

zamówienia w pokoju nr 7 I piętro, budynek administracji w godz. 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 

 

1. Oferty należy przesłać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na 

adres:  

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

ul. Szpitalna 18,48-140 Branice, 

lub złożyć osobiście w siedzibie Szpitala –,  pokój nr 4 budynek administracji Szpitala. z adnotacją: 

„Konkurs ofert – lekarz psychiatra”  nie otwierać przed dniem : 23.12.2022r. do godz. 1100 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia: o godz. 1110 w siedzibie Szpitala w  Dziale 

Administracyjno-Technicznym pok. nr 7. 

3. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Udział w konkursie mogą brać podmioty określone w art. 5 ust. 1 uraz ust. 2 ppkt. 1 ustawy  

o działalności leczniczej spełniające wymagania zawarte  art. 26.  

5. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. z możliwością jej 

przedłużenia.  

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

7. W przypadku unieważnienia postępowania roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty nie 

przysługuje Przyjmującemu zamówienie. 

8. Termin i miejsce ogłoszenia wyników postępowania Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w 

ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 

9. Umotywowane protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej 

w Sekretariacie Szpitala zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

http://www.szpitalbranice.pl/


 

Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 

www.szpitalbranice.pl , w zakładce „Konkursy medyczne ” oraz zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Udzielającego zamówienia 

  

Dyrektor 

 

 Krzysztof Nazimek 

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń 15.12.2022 r.  

http://www.szpitalbranice.pl/

