
OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

Katowice,

Okręgowy' Szpital Kolejowy w Katowicach — s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

ogłas:a konkurs oferł na:
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udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie:
l. programu lekowego — leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia

plamki związanego z wiekiem (AVII))

programu lekowego — leczenie cukrzycowego obrzęku plamki Żółtej (DME).
OPO/35/K]2022

Przedmiotem zamówienia jest udzielanic Świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
okulistyki dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programach lekowych:
1.1 leczenie neowaskularnej (wysiłkowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego

z wiekiem (AMID).
I .2 leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME)
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim,

specjalizacja w zakresie okulistyki.
Umowa zostanie zawarta na okres: 12 miesięcy

Maksymalna ilość umów, które zostaną zawarte: I

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
ofert i załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. : www.kolejowy.katowice.pl oraz można otrzymać

w siedzibie Szpitala w Dziale Organizacyjno-Prawnym — pokój nr 418. Wszelkie int?nrmagie

dotyczące prowadzonego postępowania konkursowego będą zamieszczane na wskazanej

wyżej stronie internetowej.
Miejsce składania ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z..
Sekretariat - pokój nr 415.
Terłnin składnia ofert: 21 listopada 2022r. godz. 9:00

Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.,
Sala konferencyjna — pokój nr 41 1.

Termin otwarcia ofert: 21 listopada2022r. godz. 9:45

Miejsce ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert: strona internetowa www.kolejowy.katowice.pl
Termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert: do 5 dni roboczych od ternłinłl otwarcia ofert.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania Okres ten może zostać
przedłużony na wniosek Udzielającego Zamówienie za zgodą Oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do złniany postanowień Szczegółowych Warunków
Konkursu Ofert, o czym powiadomi na stronie internetowej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie oraz
do przesunięcia terminu składania ofert bez uzasadnienia.
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