OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Prezes Zarządu OLMEDICA w Olecku Spółka z o.o.
ul. Gołdapska 1, 19–400 Olecko
na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w
czasie podstawowej ordynacji oraz poza podstawową ordynacją (dyżury) w Oddziale Chorób
wewnętrznych, oraz izbie przyjęć w zakresie przyjęcia pacjenta na oddział

§ 1.
1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ordynacji podstawowej oraz
w dyżurach zostanie zawarta na okres od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 lipca 2021r.
§ 2.
Regulamin konkursu, projekt umowy oraz warunki dotyczące oferty i oferenta dostępne są w Dziale
Personalnym i na stronie www.olmedica.pl
§ 3.
Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert dla lekarzy”
do dnia 13 lipca 2018r. do godziny 13:00 w Kancelarii OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2018r. o godz. 13:30.
§ 4.
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi niezwłocznie, a wynik zostanie ogłoszony na tablicy
informacyjnej w administracji Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla
ogłaszającego. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta doświadczenie,
kwalifikacje oraz wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy jak
również zdeklarowana ilość dyżurów w miesiącu na realizację przedmiotu umowy.
3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 5.
1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
2. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert
zgodnie z treścią Regulaminu konkursu.

Prezes Zarządu
Katarzyna Mróz

Olecko, dn. 3 lipca 2018 r.

