
 
 

Dyrektor  SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji  w Górznie 
64-120 Krzemieniewo 

 
 

og asza konkurs ofert 
 

na udzielanie  wiadcze  zdrowotnych  
  
 

1. przez  lekarzy specjalistów w zakresie:  rehabilitacji medycznej 
lub lekarzy b cych w trakcie specjalizacji w zakresie  rehabilitacji medycznej, 

2. przez  lekarzy specjalistów w zakresie:  chirurgii urazowej i ortopedii, ortopedii  
      i traumatologii, chorób wewn trznych, neurologii, 
3. przez  mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, licencjata  fizjoterapii - w zakresie 

rehabilitacji, 
4. przez  psychologa,  psychologa klinicznego, psychologa posiadaj cego tytu  specjalisty  
      w dziedzinie psychologii  klinicznej -  w zakresie psychologii, 
5. przez logoped , neurologoped    - w zakresie logopedii. 

 
w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. na rzecz pacjentów korzystaj cych  
z us ug tutejszego SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie. 
Wszyscy oferenci powinni prowadzi  dzia alno  gospodarcz  we w ciwym zakresie. 
Regulamin konkursu, formularz ofertowy oraz projekt umowy dost pne s  w siedzibie  
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie, od poniedzia ku do pi tku  w godz.  
10.00 - 14.00, tel. 65 5361209. 
Oferty nale y sk ada  na formularzu ofertowym w zamkni tych kopertach opatrzonych 
has em „Konkurs ofert na udzielanie wiadcze  zdrowotnych” z dopiskiem odpowiednio: 
„kontrakt – lekarz”, „kontrakt – rehabilitacja”,  „kontrakt – psychologia”, „kontrakt – 
logopedia” w siedzibie Centrum Rehabilitacji do dnia  6 marca 2014 r. godz. 13.00. 
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nast pi w dniu  7 marca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Centrum Rehabilitacji. 
Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni od up ywu terminu sk adania ofert. 
Oferentom przys uguje protest i rodki odwo awcze  na zasadach okre lonych w art. 153 i 154 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze rodków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.). 
Dyrektor Centrum Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do odwo ania konkursu oraz do 
przesuni cia terminu sk adania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


