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Kraków, dnia 18.05.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

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  

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 

nr sprawy A.I.4250.5.2021 

 
Na podstawie  art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2020. 295 

tekst jednolity z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 

i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1373 t.j. z późń. zm.) 

 

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

SP ZOZ Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka 

, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  

tel. 12 428 73 04, fax. 12 425 12 28 

   Osoba uprawniona do kontaktu: Barbara Łysiak 

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii  oraz innych medycznych komórkach organizacyjnych Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od 24.05.2021 r. na 2 miesiące.                                   

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania 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 MSOR przy al. Modrzewiowej 22, 

pokój nr 14 (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. 
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5. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy złożyć do dnia 20.05.2021 r. do godz. 13.00 do Sekretariatu MSOR 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 20.05.2021 r. o godz. 13.30 w MSOR Budynek nr 4, Al. 

Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie MSOR przy al. Modrzewiowej 22 w 

terminie 21 dni od otwarcia ofert. 

 

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

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

w konkursie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w 

budynku nr 4. 

 

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

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

10. 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 

 

 

   


