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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10 z dnia 14 czerwca 2019r.

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr112 poz. 654 zwana dalej uodl) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm. - zwana dalej uośoz). ogłasza
KONKURS OFERT
na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r.
I. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w następujących
komórkach organizacyjnych Zamawiającego:
a) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (PTUiW – 1744), ul. Sprzymierzonych 11;
Duszniki Zdrój, lekarz psychiatra min. 4 godz. tygodniowo;
b) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (PTUiW – 1744), ul. Kościuszki 6, Kamienna
Góra, lekarz psychiatra min. 8 godz. tygodniowo;
c) Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP – 1700), ul. Kościuszki 6, Kamienna Góra, lekarz psychiatra min. 45
godz. tygodniowo;
d) Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień (COTU – 4740), ul. Parkowa 8, Czarny Bór, lekarz psychiatra
min. 30 godz. tygodniowo;
w okresie od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
II. Termin realizacji zamówienia
od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r.
III. Informacja na temat warunków konkursu
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu wraz z obowiązującymi formularzami
i szczegółowymi warunkami umowy można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego konkurs tj.
w siedzibie Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze,
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór , w pokoju nr 103a/2 (budynek oficyna), w terminie do dnia składania ofert,
w godzinach 7:30 – 15:00, tel. 74/8450125 wew. 34
Ogłoszenie zamieszczone zostanie:
- na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- na stronie internetowej: www.zlo.czarnybor.pl
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę składa się w terminie do dnia 24 czerwca 2019r., do godz. 09:00 w Sekretariacie, pokój
nr 103a/budynek oficyny, Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8
2. Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie, oznakowanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii” zarządzenie nr 10/2019
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie konkursu jest Kierownik Kancelarii tel. 74/8450125
wew. 33 oraz Kierownik ds. inwestycyjnych tel. 74/8450125 wew. 34.
V. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 24 czerwca 2019r., o godz. 09:15, sala
konferencyjna budynek oficyna, pokój nr 103a/3.
VI. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu
Oferty będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie udzielającego
Zamówienia. O wynikach konkursu udzielający Zamówienia informuje przez zamieszczenie ogłoszenia na
stronie internetowej: www.zlo.czarnybor.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Oferenci o wynikach
konkursu zostaną również powiadomieni drogą mailową.
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VII. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Ogłaszający konkurs:
1. Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania
ofert.
2. Informuje o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
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