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Kraków, dnia 19.03.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

Dyrektor 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków  

 

ogłasza  

konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu 

rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji dziennej Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

nr sprawy A.I.4250.3.2021 

 

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

Małopolski Szpital Ortopedyczno –Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, 30-224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22, tel. 12428 73 04, fax. 12425 12 28. Osoba uprawniona do 

kontaktu: Barbara Łysiak 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej przez lekarzy 

specjalistów w rodzaju rehabilitacji dziennej dla pacjentów Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno –Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony: 2 lata. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu doskładania ofert 

 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania 

określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie 

zamówienia: dostępne będą w siedzibie Udzielającego Zamówienia 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 

3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert. 

4. Kryteria oceny ofert: Cena, Jakość, Kompleksowość, Ciągłość, Dostępność. 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia 26.03.2021 r. do godz. 13.00 do Sekretariatu Małopolskiego 

Szpitala Ortopedyczno –Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Budynek nr 4,  

Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 

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

6. Otwarcie ofert: nastąpi 26.03.2021 r. o godz. 13.15 w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno  

–Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22,  

30 –224 Kraków. 

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: o wynikach konkursu 

Zamawiający poinformuje telefonicznie, e-mailem lub listownie Oferentów biorących udział 

http://www.kcr.pl/
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w konkursie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w 

budynku nr 4. 

 

8. Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 30 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu. 

9. Zastrzega się prawo odwołania konkursu, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu 

składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert 

 

 

   


