
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów  
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa 
www.szpitalnowowiejski.pl 

 

OGŁASZA 
konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  
w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie,  

ul. Nowowiejska 27, 

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert 
 

1. Konkurs ofert prowadzony jest na postawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

2.  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne o przedmiocie 

konkursu, w tym projekt umowy oraz obowiązujące formularze oferty można otrzymać w 

siedzibie Szpitala Nowowiejskiego w Dziale Spraw Pracowniczych, budynek G, pokój nr 

104 w dniach od 06 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. w godzinach od 9:00 – 14:00 lub 

pobrać ze strony internetowej www.szpitalnowowiejski.pl. 

3. Umowa będzie obowiązywała w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2021 r. 

4. Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach opisanych w sposób wskazany 

w SWKO, w siedzibie Szpitala Nowowiejskiego, Kancelaria Ogólna, pokój nr 92 do dnia 

15 marca 2019 r. do godz. 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Szpitala 

Nowowiejskiego w Dziale Spraw Pracowniczych, pok. nr 104. Oferenci o zakończeniu 

konkursu oraz jego wyniku będą poinformowani na piśmie. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich 

złożenia, na zewnętrznej stronie internetowej pod adresem: www.szpitalnowowiejski.pl. 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i 

rozstrzygnięcia konkursu. 

9. Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 

154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510  z późn. 

zm.).                    

10.  Informacji na temat konkursu udziela Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 22 11 

65 266 oraz Dział Spraw Pracowniczych tel. 22 11 65 316. 

 
           Dyrektor 

      Andrzej Mazur  

 

Warszawa, dnia 06 marca 2019 r. 


