
DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie ( woj. podlaskie ) działając na podstawie przepisu
art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 2020,poz. 295)

Ogłasza Konkurs ofert  oraz zaprasza do składania ofert na: 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej w 
trakcie zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, w trakcie zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Oddziale Kardiologii, w trakcie 
zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii w Pododdziale Noworodkowym, w 
trakcie zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym, w trakcie zwykłej ordynacji czasu 
pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego, w 
trakcie zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, w trakcie zwykłej ordynacji czasu pracy i w trakcie dyżurów medycznych.

Szczegółowe  warunki  Konkursu  Ofert  zamieszczone  są  na  stronie:  
www.szpital-grajewo.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia.

Informacji  o  konkursie  udziela  Dział  Kadrowo  -  Płacowy  Szpitala  Ogólnego  im.  dr  Witolda  Ginela  w
Grajewie nr tel.: 86 272 32 71 wew. 332.

Strony  są  związane  ofertą  do  30  dni  od  upływu  terminu  składania  ofert.  Umowa  na  wykonanie  ww.
świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta po dniu 01/03/2021 roku. 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia  17.02.2021 r. do
godz. 11:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale
Kadrowo – Płacowym  Administracja I piętro.

    Dyrektor 
Szpitala Ogólnego 

im. dr Witolda Ginela w Grajewie
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