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uzupełniającego konkursu ofert o
na świadczenia zdrcwotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 "*;:iffilf*U*'*nia
kwietnia }łLLr. o dzialalności leczniczej
(Bz. U. 2020 poz. ż95,z póz. zm"}
Zamawiający/Udzielający zamówien ia :
Wrocławskie Centrum Zdrowia §amodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Podróżnicz a ż6/78
zaprasza
do składania afert i wzięcia udziału w konkursie ofeń, poprzedzająeym zawarcie umowy o
udzielenie zamówienia na śrruiadcuenia zdrowot*e w rodzeiu rehabilitacia Lecznlcza

Do konkur§u mogą przystąpić podnrloty lecznicze lub osoby tegitymujące się nabyciem
fachowych kwalifikacji da udzielania świadczeńzdrawotnych w określonym zakresie zgodnie
z wyrnaganiami zawartymi w szczegótowych warunkach konkursu ofert o udzielenie
zannówienia na świadczeniazdrowotne.
Terrnin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju Rehabilitacja Łecznicza w
lokalizacii i aakresie:

l

Qśrodękopieki Zdrawqtnęi i Rehabilitątii Celme§l_u!!§§lty9kil§{17:

1. Poradnia rehabititacyina {kod X300l śrłliadczeniarea!izowane przez:

a.

lek*rza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządtl ruchu lub rehabititacji

ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i
balneoklimatologii, lrrb fizjoterapii i balneoklinnatologii, lub balneoklimatologil i medycyny

fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej.
2. Dział Fizjoterapii {kod 1310} świadczenia realizovłane pre€z:
a"

osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytut magistra fizjoterapii,

tl Ośrodek Dzieciecych.Poraźeń

Mózgowvch Puchatek ul Stalowa50:

1. Ośrodek rehabilitacjidziennej dla dzieei{ kod ż361}
a, osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii,

umowy od dnia 0t-04-302tr. do 31-12-?CI2hr.
przedłużeniaoknesu jej obowiązywania zgodnie z § ż5 ust. 2 umowy.
Okres obowiązywania

z

mażliwością
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.
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Qferta powinne być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegótowymi
warunkami konkursu ofert oraz wzorem ilmowy, dostępny jest na. stronie internetowej
Wlu!ru,spz§Łwto_c,pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznim Zanrawiającego.
Z wlw materiafami zainteresowani mo6ą zapoznać się również w siedzibie UdzielającegCI

zamówi€nia,

w §ekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowla SP ZOZ we Wrocławiu,

ul.

Podróżnicz a 26/ż8. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 50
Terrnirr i rnieisce składania ofert: 24-03-2a?J.do godz. 15:00 w siedzibie Udzielaiącego

zamówienia

Oferty należy sktadać pod rygorem odrzucenia, w formle pisemnej, w zamkniętych kopertach
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegóiowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożonaw terminie, .leżeli wpłynie do
Wroctawskiego Centrum Zdrowia §P ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie skfadania
ofert.
Termin otwarcia ofert: 25-03-2021 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie
U dzie!ającego zamówienia.
Kryteria oceny ofert stanowią:
a} ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe,
deklarowana dostępność- 3a% ,
b} cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -7a%.
Rczstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego
Tabticy ogtoszeń w siedzibie
Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.s§zoz.wroc.pl
ZOZ
Wrocławiu
w
dniu
26-g3-202l
WCZ §P
we

i

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentarni.
Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwośćwybrania kilku ofert w celu wykonania cafości przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w cafościlub częścioraz
przedłużenia terminu składania ofert i term3nu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert
bez podania przyczyny.
Oferentom przystugują środki achrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach
konkursu ofert.
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