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r postępowa ia: 40/NHR-K/2016                                                                                                    14.10.2016 r.         

 

DYREKTOR 

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 

w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 

 

działają  na podstawie przepisu art.  i  Ustawy z dnia  kwietnia  r. o  działalnoś i le zni zej t. j. Dz. U.  
z 2015 poz. 618), oraz Ustawy z dnia  sierpnia  r. o świad zenia h opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków pu li zny h t.j. Dz. U. z  poz.  

 

OGŁASZA KONKURS OFERT 

a udziele ie świad zeń zdrowot y h. 
Przed iote  ko kursu są astępują e świad ze ia: 
ZAKRES 1 -  udziela ie świadczeń zdrowot ych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób 

wew ętrz ych, kardiologii oraz elektroterapii serca w ramach Kliniki Kardiologii. 

ZAKRES 2 -  udziela ie świadczeń zdrowot ych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób 

wew ętrznych, kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej w ramach Kliniki Kardiologii. 

ZAKRES 3 - udziela ie świadczeń zdrowot ych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób 

wew ętrz ych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii. 

ZAKRES 4 - udziela ie świadczeń zdrowot ych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób 

wew ętrz ych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii. 

ZAKRES 5 - udziela ie świadczeń zdrowot ych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób 

wew ętrz ych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii. 

 

Wy aga ia w poszczegól ych zakresach wy ie io e zostały w Szczegółowych Waru kach Ko kursu 

U owy a świad ze ie usług zawarte zosta ą od 07.11.2016 r. do 31.10.2019 r. 

Oferty ależy składać w iurze podaw zy  szpitala a for ularza h ofertowy h udostęp io y h przez 
Udzielają ego za ówie ia do d ia 20.10.2016 r. do godz. 08:30 w zaklejonych kopertach, podpisanych 

imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: 

Konkurs ofert nr 40/NHR-K/ 6 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ........ ogłoszenia  
należy wpisać nr zakresu, na który składana jest oferta  

ie otwierać przed 20.10.2016 r. godz. 09:00. 

Otwar ie ofert astąpi w d iu 20.10.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielają ego za ówie ia, 
rozstrzyg ię ie astąpi do d ia 24.10.2016 r. do godz. 15:00. 

Udzielają y za ówie ia zastrzega so ie prawo do odwoła ia ko kursu oraz do przesu ię ia ter i u 
składa ia ofert.  
Ter i  związa ia ofertą 90 dni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 48 80, fax +48 52 585 40 02 

Sąd Rejo owy w Bydgosz zy, XIII Wydział Gospodar zy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-223-10-69, REGON 001126074, KRS 0000003581 

www.jurasza.pl 

 

 

 

   

 

 

 


