
oGŁoSZENIE o KoNKURSIE OFERT
na wykonywanie świadczeń zdľowotnych (znak: Kl4l2l)

I. ogłaszający konkuľs _Udzíe|ający zamówięnia: Pomorskie Cęntrum Reumatologiczĺe im. dľ Jadwigi Titz - Kosko
w Sopocie Spółka z o.o. Z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1_3,8l-759 Sopot.
II. Pľzedmiot konkuľsu: udzielanie świadczeń zdľowotnych przez Iekarzy dla Pomorskiego Centrum
Reumatologicznego im. drJ. Titz - Kosko w Sopocie Sp. zo.o. zsiedzíbawSopocie, wzakĺesierehabilitacji i geľiatľii
w podziale ĺa 4 części ofęrtowe. Przędmiot konkursu opisano szczegółowo \Ă' pkt II.4 SWKO'
Pľzedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamőwię,Íl (CPV) ozţLaczony kodem CPV: 85141210-4 Usługi Lęczenia
medycznego, 85121100-4 ogólne usługi lekaľskie, 85121200-5 Specjalistyçznę usługi medyczne, 85l 122o}-g Usługi
Ięczenia ambulatoryjnego, 79714000-2 Usługi w zakľesię nađzoru, 85l4|2l}-4 Usfugi Ięczeĺía medycznego,
8 5 l 2|2 52 - 4 Usługi geriatry czne.
Umowy dla wszystkich części zostaîą zawartę na okres do dnia 31 .O3.2O23 ţ.,począwszy od dnia podpisania umowy
po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, nie wczeŚniej rliż 01 .04.202lr.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdľowotnej oľaz pozostałe warunki udziału w
postępowaniu konkuľsowym wymagane od oferentów: oferty na wykonywanie świadczeń zdľowotnych mogą
składać podmioty wykonujące działalność Ieczĺiczą, ktőre:
l) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgoďĺie z

ustawą z dĺia 15 kwiętnia 2011 r. o działalnośc íleczniczej ţ.t' DZ.IJ. z 2O2O.295 ze zm.) i pozostĄch przepisach,
w szczegőIności są zaĘestrowani we właŚciwym Ęestľze podmiotów wykonujących działalność Íeczrĺiczą z
zakľesęm świadczeń zdrowotnych zgodĺie ze składaną ofertą;

2) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym' zgodnie zwymogamiustawowymi;
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczęníę otaz potencjał techniczny, atakzě dysponują osobami uprawnionyĺní

do wykonania niniejszego zamówíenia, tj':
a) dla Części 1 : lekaľzęm posiadającym wykształceni e .vqrlższę medyczne, pľawo do wykonywani a zawoďu lękarua

i tytuł specjalisty w dziędzíĺię rehabilitacji medycznej oraz doświadçzęnię w kięrowaniu komóľką organízacyjną
podmiotu leczniczego,

b) dla CzęŚci 2: \ękarzęm posiadającym wykształceni e wyŻsze meďyczrĺe, pľawo do wykonywani a zawodu lękarza
i týuł specjalisty w dzíęđzinie rehabilitacji medyczĺej,

c) dla Części 3: Iekarzęm posiadającym wykształcenię .vqrlŻszę medyczne, prawo do wykonywani a zawođulekarza
i tytuł specjalisty w dziędzínię geriatrii oľaz doświadczenie w kięľowaniu komóiką o,rganízacyjną podmiotu
leczníczego,

d) dla Części 4: Iekarzęm posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza
i týuł specjalisty w dziędziĺíę geriatrii oraz doświadczenię w kierowaniu komóiką organízacy1ĺą podmiotu
Ieczĺiczego,

4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lękarska - lękarz winięn spełniać warunki
wskazanęwart. l8uŞtawyzđĺlía15kwietnia2}llr.odziałainoŚcileczniczejţ.t.Dz'IJ.z2020.2b5zezm.);

5) zĺajdują się w sytuacji finansowej zapewníającej ĺależyte wykonanie zamőwíeĺía.
6) potwierdzają dyspozycyjność / dostępność do świadczeń zdrowotnych / usfug zgodnie z zapotrzebowaniem

U dzíelaj ącego zamówienie.
IV. Kľyteľia oceny ofert: Cena - l007o
V' Miejsce i termin, w któľym można zapozna,ć, się ze Szczegółowymi Waľunkami Konkursu ofert orazszczegółowymi materiałami informacyjnymi o pľzedmiocie zaňówienia: Siędziba lJdzielającego zamówienia:
Pomorskie Centrum Reumatologicznę im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z sĺeâżĺuą w Sopocie, ul.Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, w sprawach męrytorycznych - p' Danuta Szostakowska te1.(58j sss-ls-zą; w
spľawach proceduralnych - p. Katarzyna Kotowicz: tel. (58) 555-75-28, w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze odponiedziałku do piątku). Ze Szczegołowymi Warunkami Konkuľsu ofęrt możn; się zapoznawać w tęrminię od dnia
ukazanía się ogłoszenia do dnia 24.O3.2O2l r.
Vl' Miejsce i termin składania ofeľt: oferty ĺaIeży składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamaulíającego:
Pomorskie Cęntrum Reumatologicznę im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie społt<a ž o.o' , siedzibą w sopocĺe,".rl.
Grunwaldzka 1-3,81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 24.03.202lľ. do eodż.09:00.VII.Miejsceiterminotwarciaofeľt:otwar"ĺ"o@dzieIającegoZamőwíęĺíawSopocie,
Dział Zamőwień Publicznych' parteľ pokój nĺ 3 (Budynek Ádminisirac.1i), dnia 24.03.20äiľ. o eodz. 09:ĺ5.VIII.Miejsceiterminogłoszeniaľozstľzygnięciakonkursuoľ..ffiastąpidnia
24'03'202lr, w siedzibię Zamawiającego, Dział żamówíeŕl Publicznych. o rorsir"zygÁięciu konkursu uĺzlela!Ţy
zamówienia ogłosi w dníu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń |Jdzíelającego zamőwięu]ia oru, nu stronie internetówej
Spółki, zaś oferęnci zostaną powiadomieni drogą elekkóniczną lub pisemnie.
IX' _Inne informacje. IJdzíelający zamőwienjia zastrzęga_sobie prawo do odwołania konkuľsu ofeľt oraz doprzeđţaŻenia terminu składania ofęrt i tęľminu ogłoszenia rorst rygĺięLi.a konkursu ofertbezpodawania pţzyczyîy.
oferentowi, którego interęs pľawny dozĺlał uszczęrbku w wynlĹi näruszęnia przez |Jđzielä.1'ą."go zamőwienia zasaďprzeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków od*ółu*""ych (protest iodwołanie) na zasadach okreŚlonych w szczeţdło"r,cľ' wąruniach Konkursu ofert (Znak: K/4/21).
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