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                                                                               OGŁOSZENIE 

PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O. O. W PODDĘBICACH 
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń  
w zakresie pielęgniarstwa w Medycynie Szkolnej PCZ sp. z o. o.  w Poddębicach 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Medycynie 
Szkolnej. 
Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. 
Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów udostępniane są w siedzibie PCZ Spółka z o. o. 

w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, Zespół Prawno - Organizacyjny, budynek administracji – I piętro w godz. 

od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach : 

www.nzozpcz.pl 

miejsce i termin składania ofert: 
Sekretariat Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, budynek 

administracji – I piętro do dnia 09.08.2017 r. do godz. 9:00. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu 

ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie PCZ Spółka z o. o. w budynku administracji w dniu 
09.08.2017 r. o godz. 09:30 

Rozstrzygnięcie  konkursu zostanie podane do 16.08.2017 r. do godziny 15:00 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, jak również 

przesunięcia terminów składania ofert i ich otwierania.  

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.  oraz w siedzibie 

udzielającego zamówienie. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie internetowej Udzielającego 

zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

Przyjmujący zamówienie ma prawo składania środków odwoławczych do Komisji konkursowej oraz do Prezesa 

Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzielającego zamówienia w terminie i na zasadach określonych w  

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

 

WICEPREZES ZARZĄDU 

Lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


