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Zarządzenie

Nr.

l20t8

Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu
z dnia 09.01.2018r.

w sprawie uzupełnlającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 20Ll r. o działalnościleczniczej (Dz. U. 20L6 poz.
1638), zarządzam co następuje:

Powołuje się Komisję Konkursową

w celu

§r

przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz Wrocławskiego Centrum
Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, w następującym składzie:
1. Piotr Ługowski -przewodniczący
2. Barbara Piekarska - Leszek -sekretarz
3. Alicja Morawa-Nowak - członek
4, Stella Zielińska- członek

§z
1, Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Sekretarz Komisji.

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz dokonanie wyboru
najkorzystniejszych ofert w rodzaju OPIEKA PSYCH|ATRYCZNA l LECZEN|E UZALEZNlEŃ w zakresie:

1)

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

-

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia

Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie
psychiatrii,

2)

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - Przychodnia Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego I9-2L we Wrocławiu, Świadczenia osoby
posiadającej:

o

certyfikat specjalisty psychotćrapii uzależnień lub

.

status osoby ubiegającej się

o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii
jednocześnie
psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie
uzależnień będącej
psychologia
kliniczna, lub psychologiem posiadającym co
specjalizacji w dziedzinie
najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej lub psychologiem,

3. Komisja pneprowadza procedurę konkursową zgodnie z Regu|aminem Pracy Komisji Konkursowej

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o Szczegółowe Warunkl Konkursu
Ofert, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§g
Komisja rozwlązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkUrsu ofert.

§ł
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podplsania.

Otrzymują:
1. Członkówie Komisji Konkursowej
2.

ala

