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Jarocin, dnia 9.10.2020 r. 

 
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o. o.  

OGŁASZA KONKURS OFERT  
NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W ZAKRESIE PEDIATRII/NEONATOLOGII 
w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o. 

 
 

1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z Załącznikiem dostępne są do pobrania na stronie internetowej 
Udzielającego zamówienia www.szpitaljarocin.pl  oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia, w „Szpitalu 
Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o. w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1, w Dziale Polityki Płac i Zatrudnienia w terminie 
od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 29 października 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.  

2. Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Kryteria oceny ofert:  
a) wynagrodzenie: 80% 
b) doświadczenie zawodowe: 20%. 

4. Miejsce i termin składania ofert: oferty można składać do dnia 30 października 2020 r. do godz. 9.00 w 
siedzibie Udzielającego zamówienia, 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1 w sekretariacie Zarządu.   

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w 
Jarocinie, ul. Szpitalna 1, w sali konferencyjnej.  

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
7. Środki odwoławcze przysługujące oferentowi: 

a) w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do komisji 
konkursowej w formie pisemnej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 
zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. W zakresie 
doręczeń stosuje się odpowiednio Regulamin Pracy Komisji Konkursowej. 

b) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba że z treści protestu wynika, 
że jest on bezzasadny. 

c) oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni 
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. 

d) odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Informację o rozstrzygnięciu odwołania 
wręcza się stosując odpowiednio Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

e) w przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 
8. Zarząd „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania 

ofert, rozstrzygnięcia konkursu, a także do odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania 
konkursowego bez podania przyczyny.  
 

 

 
 

Udzielający zamówienia oświadcza, że oferenci, którzy udzielają już świadczeń 

zdrowotnych w dacie złożenia oferty, nie muszą przedkładać dokumentów wymaganych 
w postepowaniu konkursowym jeśli nie jest konieczna ich aktualizacja.  

 

http://www.szpitaljarocin.pl/

