
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Konkurs o charakterze ci ągłym – otwarcie w ka żdy pi ątek  

 

KONKURS OFERT 

Nr MSP.A.271.4.1.2022 

na udzielenie zamówienia na udzielanie świadcze ń zdrowotnych 

na rzecz pacjentów Miejskiego Samodzielnego Publicz nego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie  

z dnia 16 lutego 2022 r. 

   

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w 

Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm,, wpisanego do wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000069032, NIP: 5632030191 REGON: 110269323 (dalej Udzielający zamówienia), 

działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) 

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na u dzielanie świadcze ń 

zdrowotnych pacjentom MSP ZOZ w Chełmie w zakresie świadcze ń lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego S amodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  

 oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert. 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są 

w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia 

zdrowotne na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Chełmie  

1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o warunkach konkursu ofert jest Pan 

Mariusz Żabiński – Dyrektor MSP ZOZ w Chełmie lub Pani lek. Med. Bożena 

Wieczerza – Wiater p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa MSP ZOZ w Chełmie  – 

tel. 82 563 05 19 od poniedziałek ku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub za 

pośrednictwem e-mail info@mspzozchelm.pl 



2. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w 

zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem określonym w Szczegółowych 

warunkach konkursu ofert.  

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w każdy piątek o godzinie 10:00 w siedzibie 

Udzielającego zamówienia, Przychodnia nr 1 MSP ZOZ w Chełmie ul,. Wołyńska 11, 

pokój nr 106  

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie 

niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

Udzielającego zamówienia. 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych 

warunkach konkursu ofert. 

6. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu 

ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie. 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert. 

 

 

/-/ Mariusz Żabiński 

Dyrektor 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie 

 


