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                               Bydgoszcz, 23 marzec 2017 roku    

 

 

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do konkursu  ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych KON-3/2017: 
 

 

          Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, 

                          ul. Szpitalna 19 (zwany Udzielającym zamówienia), na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

             roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618),  ogłosił konkurs ofert  na udzielanie pacjentom  

             świadczeń zdrowotnych przez: 

 
Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz 

umieszczone na stronie internetowej szpitala. 

 

Termin składania ofert był następujący: od  10 marca 2017 roku do  22 marca  2017 roku godz.12
00

 . 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora nr  37/2017, w składzie:  

- Jerzy Maciejewski           - przewodniczący, 

- Grażyna Wenda               - członek  

- Dorota Małkowska          - członek 
dokonała komisyjnego otwarcia ofert w dniu  23 marca 2017 roku o godz.12

30
.   

 

       Na konkurs wpłynęły 4 oferty.   

 

   Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2008 roku, poz. 1027 ze zm.), Komisja Konkursowa                                   

w przedstawionym składzie, dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                

w przedstawionym zakresie poprzez dokonanie wyboru następujących świadczeniodawców: 

 

1) piel. Monika Wróblewska-  udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa  – Blok 

Operacyjny,   

2) piel. Robert Kłosowski  -   udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa – Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

3) lek. Paweł Mazurkiewicz  – udzielanie świadczeń w zakresie intensywnej terapii – 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

 
 

 Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala 

Miejskiego  w  terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące  

rozstrzygnięcia postępowania. 

 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu .  

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego 

rozpatrzenia.  

 

 

      Podpisy członków komisji: 

 
                 Przewodniczący:                                   Członek:                           Członek:                               

                                                   


