
Konkurs: DPK.503.4.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ul. TEREBELSKA 57 – 65

21 – 500 BIAŁA PODLASKA
Tel. 83 41 47 212    Fax 83 41 47 220

e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

Na podstawie  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 

 w zakresie:

udzielania  świadczeń  zdrowotnych  poza  godzinami  normalnej  ordynacji  w  Oddziale  Onkologii
Klinicznej, Oddziale Hematologicznym WSzS w Białej Podlaskiej

1. Czas trwania umowy: od dnia 01.02.2023r. do dnia 31.01.2024r.
2. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu, zawierające formularz oferty i projekt 

umowy, można uzyskać w Sekcji ds. realizacji i nadzoru kontraktów i szkoleń pracowniczych WSzS 
w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, budynek CDA  pok. 14. Materiały konkursowe dostępne są 
na stronie internetowej www.szpitalbp.pl 

3. Ofertę  należy  przesłać  lub  złożyć  w  zamkniętych  kopertach  w  formie  pisemnej  na  formularzu
proponowanym przez Udzielającego zamówienia, do dnia 27.01.2023r.  do godz. 9:00 w  WSzS w
Białej Podlaskiej,  ul. Terebelska 57-65, budynek CDA, stanowisko kancelaryjne.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 27.01.2023r. o godz. 9:30
ul. Terebelska 57-65, pok. 14.

5. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
6. Termin  rozstrzygnięcia  konkursu:  do  14  dni  od  upływu  terminu  składania  ofert.  Udzielający

zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
7. O  wynikach  rozstrzygnięcia  konkursu  zostaną  powiadomieni  na  piśmie  oferenci,  którzy  złożyli

oferty w postępowaniu konkursowym oraz rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie
internetowej WSzS w Białej Podlaskiej www.szpitalbp.pl.

Udzielający  Zamówienia   zastrzega  sobie  prawo zmiany  warunków konkursu  (w  tym zmiany  terminu
składania ofert), a także prawo odwołania bądź zamknięcia konkursu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyny.
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