
Konkurs Nr D0.334.43.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II

ul. Aleje Jana Pawła II10;22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33; fax. 6386669

Na Podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 20l lr. o działalności lecniczej (tj. Dz.U. z żO18 r. poz. 1,6o zpóźn.
zm.) otaz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t. j. Dz. U. z 201,8 r.,poz.1,510 zpóźn, złl.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w zakresie:
Zadanie nr 1 -realizaĄa programu lekowego- leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci
zwyrodnienia plamki nviązanego z wiekiem (AMD) w poradni okulistycznej - asił:ooo-:
Usługi ambulatoryj ne, 85 I2I200-5 Specj alistyczne usfu gi medyczne,
Zadanie nr 2 - iniekcje doszklistkowe u pacjentów hospitalizowanych w oddziale
Okulistycznym, nie zakwalifikowanych do programu,-851,10000-3 usfugi szpitalne i podobne.

1,- W konkursie ofert mogą brać ldział podmioty, spełniające wymagania określone
w warrrnkach konkursu. Ofeffy naleĘ składać w zamknięĘch kopertach w formie pisemnej
Pod rygorem nieważnoŚci, w siedzibie Szpitala w dni robocze, w godz. 8m + 1500, * pot.
248 (Kancelaria),w terminie do dnia 16 listopada 2018r., do godz. 1200.

2- Otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 16listopada 2018r., o goi". 1215w siedzibie Szpitala,
Pok.210. Okres zwiryaniaofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.3. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej §zpitala www.szpital.zam.nl.,
na której zostanie zamieszczone również ogłoszenie o rozstrrygnięciu t<onxursu.4. Umowa zawarta będzie na cza§ określony do dnia 31 grudnń 2b20, z możliwością jej
przedłużenia o koĘny okres nie przel<raczający 3 miesĘcy.5, Osobami uPoważnionymi do kontaktów z oferóntami są: lek. Marek Lipiec orazmgtBarbara
Hurkała (tel. 84l 67 7 -33-00; 677 -32-34).

6, DYrektor SzPitala zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu
do składania ofert.

Ząmość, drirł&. listopada 20l8r.
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