Chrzanów 2021-12-21

OGŁOSZENIE
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 ogłasza: Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna –świadczenia lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o
działalności leczniczej / Dz.U. 2021 poz. 711 z póź. zm./oraz ustawą z dnia 27.08.2004 - o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. 2021 poz.
1285 z póź zm./
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie www.zlachrzanow.pl oraz w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
ul. Sokoła 19 II p. sekretariat w godz. 7.30 -15.00
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przez lekarza w poradni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanej w Miejskiej
Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie lub innej zgodnie z potrzebami
zakładu, zapewniając ciągłość świadczenia usług przez 5 dni w tygodniu średnio po 6
godziny pracy w tym jeden raz w godzinach popołudniowych. Planowana wielkość
zamówienia określona została na 169 800 punktów, przy założeniu ze 1 godzina pracy równa
się 120 pkt.. Planuje się udzielenie zamówienia 1 lekarzowi. Świadczenia zdrowotne muszą
być udzielane w w/w poradni. Oferent musi posiadać wymagane kwalifikacje i
kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielający zamówienia udostępni
gabinety lekarskie na czas wykonywania świadczeń oraz zapewni wyposażenie niezbędne
do realizacji świadczeń , zgodnie ze standardami dla wykonywania tych świadczeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWKO.
Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz nie
dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych.
3.Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2022 do 31.12.2022
4.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Oferent winien spełniać warunki określone w SWKO i złożyć wymagane dokumenty zgodnie
z pkt. IV Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w określonym terminie.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Kryterium podlegającym ocenie jest :
a) jakość - ocena kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia na podstawie przedstawionych
dokumentów. Oferent posiadający specjalizację uzyskuje 5% (5pkt.); brak specjalizacji 0%
(0 pkt)
b) kompleksowość - możliwość realizacji świadczeń w zakresie obejmująca wszystkie etapy i
elementy procesu ich realizacji: przy spełnieniu kryterium 5% (5 pkt.), nie spełnienie
kryterium 0%( 0 pkt.)
c) ciągłość - systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy 5%
(5 pkt.), brak ciągłości udzielania świadczeń 0%( 0 pkt.)

-2d) cena za udzielenie świadczeń - cena jednostkowa za 1 punkt rozliczeniowy 80% (80pkt ),
brak ceny za 1 punkt rozliczeniowy 0%( 0 pkt.)
e) dostępność- liczba dni i godzin pracy przedstawiona w harmonogramie pracy :
5 x w tygodniu średnio po 6 godziny w tym 1x godzinach popołudniowych 5% ( 5 pkt.) nie
spełnienie kryterium 0 %( 0 pkt )
Udzielający zmówienie odrzuca oferty które nie uzyskają 80 pkt. w ocenie końcowej.
Zawarta w formularzu cenowym cena winna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do
zrealizowania zamówienia .
6. Miejsce i termin składania ofert .
Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „ Konkurs Ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej –świadczenia
lekarza POZ„ , należy złożyć w sekretariacie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Chrzanowie sp. z.o.o., 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19, II piętro w terminie do dnia
30.12.2021 . godz. 10.00.
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. ul. Sokoła 19 informacja na
tablicy ogłoszeń oraz stronie www.zla-chrzanow.pl
8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert.
10. Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z opisem w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert

Zarząd Spółki.

