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, SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 

                 Kraków,12.06.2015 r. 

 

Znak postępowania: A.I. 4240-11/15 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Al. Modrzewiowa 22 

30 – 224 Kraków  

 

ogłasza  

konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni 

Rehabilitacyjnej ,  Gabinetach Rehabilitacyjnych, Pododdziale Rehabilitacji Dziennej 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii 

nr sprawy A.I.4240-11/15 

 

 

 Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w 

Poradni Rehabilitacyjnej ,  Gabinetach Rehabilitacyjnych, Pododdziale Rehabilitacji 

Dziennej  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii 

 Miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinety Rehabilitacyjne, 

Pododdział Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 Kwalifikacje zawodowe osoby udzielającej świadczenia: wymagane są uprawnienia do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych polegających na świadczeniu specjalistycznych usług 

lekarskich 

 Warunki techniczne udzielania świadczeń: świadczenia będące przedmiotem konkursu 

udzielane będą w oparciu o sprzęt, wyroby medyczne oraz pomieszczenia będące 

własnością Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o 

przedmiocie zamówienia: dostępne będą w siedzibie KCRiO przy al. Modrzewiowej 22, 

pokój nr 11 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 oraz na 

stronie internetowej  www.kcr.pl 

 Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

 Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.07.2015 r. do 31.12.2016 r.                                             

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych 01.07.2015 r. 
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 Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy złożyć do dnia 19.06.2015 r. do godz. 11.00 do Sekretariatu Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.00 

1.1.Otwarcie ofert: nastąpi 19.06.2015 r. o godz. 11.30 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji                  

i Ortopedii, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 

1.3.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie KCRiO przy al. Modrzewiowej 22 do 

dnia 26.06.  2015 r. 

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 

 Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: o wynikach konkursu 

Zamawiający poinformuje faksowo, e-mailem lub listownie Oferentów biorących udział w 

konkursie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w 

budynku nr 4. 

 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni 

Rehabilitacyjnej , Gabinetach Rehabilitacyjnych,  Pododdziale Rehabilitacji Dziennej 

zostanie zawarta z wybranym Oferentem  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz 

terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 Oferty mogą składać: podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania 

określone w Ustawie   o działalności leczniczej, Zarządzeniach Prezesa NFZ oraz 

rozporządzeniach Ministra Zdrowia. 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert 

 

 

   


