
Znak postępowania: KO 05/23 

Grajewo, dnia 12 stycznia 2023 r. 
DYREKTOR 

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie (woj. podlaskie)  
działając na podstawie przepisu art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 

295) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

Ogłasza Konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert  
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 

zabezpieczenie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz pełnienie funkcji zastępcy lekarza 
kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym 

 
1. Przedmiotem konkursu jest zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego – 
dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:35 do 8:00 dnia 
następnego) oraz w dni świąteczne (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 
do 8:00 dnia następnego), zabezpieczenie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ramach dyżuru 
medycznego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 
8:00 dnia następnego) oraz w dni świąteczne (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, 
w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego) oraz pełnienie funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym. 
 

 
Okres obowiązywania umów: czas określony – 12 miesięcy. 
 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert zamieszczone są na stronie: www.szpital-grajewo.pl zakładka: Ogłoszenia 
i Zamówienia Publiczne. 
Informacji o konkursie udziela Dział Kadrowo - Płacowy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie w dni 
robocze w godz. 7.25 – 15.00, nr tel.: 691 473 231. 
Strony są związane ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Umowa na wykonanie ww. świadczeń 
zdrowotnych zostanie zawarta po dniu 19.01.2023 roku. 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 19.01.2023 r. do godz. 
11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia (informacji o miejscu 
otwarcia ofert udzieli sekretariat bezpośrednio przed otwarciem ofert). 
 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert 
i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.       
 
 

        Dyrektor 

       Szpitala Ogólnego 

       im. dr Witolda Ginela w Grajewie 

                mgr Marta Romanowska 
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