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ZOZ – DSPiO - 1152 / 25 / 3002 / 2022 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 25/2022 

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 r. 

 
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu na podstawie art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) oraz odpowiednio art. 146 ust. 1. ustawy z dnia 

27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. 

Dz.U.2021.1285 ze zm.) zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym i złożenia ofert 

przez lekarzy specjalistów wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub podmioty 

prowadzące działalność leczniczą, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej w zakresie 

 

pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

i udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć 

 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można pobrać w kancelarii SP ZOZ MSWiA w Opolu, 

budynek Przychodni, pok. 317, tel. 77 401 11 04 lub ze strony internetowej 

www.spzozmswia.opole.pl.   

 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać od Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa, osobiście lub pod numerem telefonu 77 401 11 00. 

 
Umowa zawarta będzie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. 

 
Oferty należy złożyć w kancelarii SP ZOZ MSWiA w Opolu, budynek Przychodni, pokój 317 lub 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@spzozmswia.opole.pl do 30.11.2022 r. do godz. 10:00. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2022 r. o godz. 10:30 w Kancelarii SP ZOZ MSWiA w Opolu.  

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert. 

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielania świadczeń 

zdrowotnych.   

 
SP ZOZ MSWiA w Opolu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części 

bez podawania przyczyn, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia 

konkursu.                 
Jacek Bartosz 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu 
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