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Lubań, dnia 14 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

/Dz.U.2021.711 t.j./, w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150,

art. 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2020.1398 t.j./ Prezes Zarządu

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

na rzecz pacjentów N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

1.Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:
Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych, przez które rozumie się działania służące zachowaniu,

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia,

oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad pacjentami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie

Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w zakresie:

Cześć I - ANESTEZJI W ZAKRESIE ZNIECZULEŃ DO ZABIEGÓW
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji, polegających na znieczulaniu pacjentów do zabiegów

operacyjnych oraz do celów diagnostycznych lub leczniczych w dni powszednie w podstawowych godzinach

ordynacji oddziału oraz w ramach dyżuru lekarskiego na Bloku Operacyjnym przez lekarza specjalistę w

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego specjalizację 11 lub 1 specjalizacji w

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Szczegółowy zakres świadczeń określa umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiąca Załącznik Nr 4

do Szczegółowych warunków konkursu ofert.

2.Warunki wymagane od oferentów:
Posiadanie wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacji i uprawnień.

3.Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się Komisja Konkursowa Udzielającego Zamówienia przy

wyborze oferty najkorzystniejszej: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, kwalifikacje
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odpowiadające potrzebom Udzielającego Zamówienia w zależności od rodzaju świadczeń, doświadczenie

Oferenta.

4.Przewidywany czas obowiązywania umowy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 03 sierpnia 2021 r. do

dnia 31 sierpnia 2023 r.

5.Miejsce i termin udzielania informacji:

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze oferty oraz wzory umów udostępniane są

w Dziale Organizacyjno - Prawnym N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. od

poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00 lub pod numerem tel. 75 721 39 02 oraz na stronie

internetowej: www.lcm-luban.pl.

6.Oferta  winna być  przygotowana zgodnie z  wymogami wynikającymi z  przepisów w/w ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami

Konkursu Ofert (SWKO) niniejszego postępowania konkursowego.

7.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności

w zamkniętych kopertach opatrzonych pełną nazwa oraz adresem Oferenta i oznaczonych zgodnie ze

wzorem w Załączniku Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert do dnia 28 lipca 2021 r. do

godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu)

-w Sekretariacie Prezesa Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań lub

-pocztą z tym, że oferta nie może wpłynąć później niż w terminie składania ofert.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w pokoju 56 Działu Organizacyjno -

Prawnego N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4,

59-800 Lubań.

9.Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 lipca 2021 r.

10.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:

Udzielający Zamówienia ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej

www.lcm-luban.pl w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

11.Termin związania ofertą:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

12.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania

ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. W przypadku zmiany terminu oferenci

zostaną powiadomieni odrębnie.
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Krzysztof Konopka     j

Prezes Zarządu

N ZOZ ŁużycMedyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

13. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi:

W toku postępowania konkursowego oferentowi przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej

umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak

niż do czasu zakończenia postępowania.

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Prezesa Zarządu N ZOZ Łużyckiego

Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu

postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie

podlega rozpatrzeniu.
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