
OGŁOSZENIE
Narodorvy InsĘtut Geriatrii, Ileumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr halr. med. Eleonory Reicher
z siedzib:1 rv Warszarr,ie, ul. Spartańska 1

działaląc na podstawie art. 26 trstawy z drria 15 kwietni a 2011 r" o działalnośc i leczniczej
(i.t. Oz. L^ z 2016 r" poz. 1638 z, późn. zm.). oglasza konkurs ofert oraz zaprasza rJo

skłirclania tlf'ert na udzielenie z:rmóryienia n:r udzielanie śłviad czeń zrJrowotnvch w zakresie
leczenia bólu łv Zespole Ptlradni NIGRiR
Udziclanie Świadczeri zdrorł,otnvch odb1,,rvac się będzic w siedzibie Ljdziela.iacego zarnówienia.

Czas trrł,ania utlolvy: 36 miesięcy,

..s7,CZEGoł,oWE WĄRUNKI KONKUIłSt] oF,IrR,r ORAZ MA-I,ERIAŁY
INFoRNIACYJNE O PRZEDMloclE I(oNKUIłSU oF-ERT NA UDZIELIINIE
ZAMOW|ENIA NA UDZIIiLANII1 ŚWtłtlCZEŃ ZDROWOTNYC[l", fotmularz oIerty
oraz Projckt umow1' udostępniane są w sieclzilrie Narodowego lnstytuttlt Geriatrii. Reurnatologii i
Rehabilitacji rł' Warszarł,'ie ul. Spartańska l (Dział Organizacyjno_Prawny i Spraw
l)racorvniczl,ch pok. 002B ). od pon, - pt.w godz. 9.00-14.00 do dnia 2.01"2018 r.

Miejsce i termin składaniir ofert:
OfeftY należY zło'ż,yc r,v sieclzibie Udziela.jacego zanlór,vienia: Naroclowyn-r Instytucie Geriatr:ii,
I{eurrratologii i Rehabilitac.ji rł, Warszar,vie. rrl. Sllaltallska 1 (Dział organizacl,jno_praw.n,v i

SPralv Pracorłł-liczvcłl pol<" 002B) r,l-tcrminie clo 03.01.2018r. clo gotlz.10.00. ofert.v składar-re
za PoŚrccillictrł'em poczty nluszą b1,,ć doręczone c1o Itlstl,ttttl-t clo dnia 03.01.2018 r. do godz.
10,00.

OfertY nalcŻv sPorzą<lzić pod rygorem niervzrżności ll, formie pisemnej na formul arzach
Przl'gotorvanych przez Udzielającego zirnrów,icnia oraz sklaclirć rv zamkniętej kopercie
z clopislricm np.:

..konkurs of'ert rla uclzielenie zamólvicnia na uclzielanie śrviaclczeń zclrorł,otnvch w zakresie
leczenie bólLr Zespól l)clladlli NIGRiR"

Miejsce i termin otrvarcia of'crt:

Siedziba Narodowego Instytutu Geriatrii" Reurmatologii i Rehabilitacji (Dział Orgarrizac1,.jno-
Prarł't-lv iSprarv Pracorvt-liczvch pol<.0028) ). Lri. Spartaiiska l rł,cltliu 03.01.2018 r. o godz.
i 1.00.

Nlicjsce i tcrmin rozstrzygnięcia konkursu ofert:
Siedziba Narodowego instytttttt Geriatrii. Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. (Dział
Organizacyjno-Prawłry i Sprarv Pracowniczycli pok. 002B). ul. Spartańska 1 rv clniu 03.01.2018r

L]clziela.iacl'zalllórł'icnia zastrzcga sobie prarł,o clo oclwołallia konkurstt iub przesunięcia terminu
sliładania o1-ert.



W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo c1o składania protestórł' do l(orrris.ii

Konkursow ej oraz, po ogłoszeniu wyniku konkursu oi-ert, do wniesienia odwołania do DYrelttora

Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Relrabilitacji w Warszawie, na zasadach

iwterminachokreślorrychwart. I52^153i154r.rst. 1i2ustawyzclnia27sierPnia2004r.

o świadczeniach opieki zdrorł.otnej finansorvanl,ch ze środkorł'publicznvch (i.t. Dz. I]. z,2016 t.-

poz. 1793 z poźn. zm.) oraz ,,Szczcgołolvych u,arunkach konkurslt olcrt clraz tllitteriałrtcl't

infbrmacyjnych o przcdmiocie konkursu oi-ert 1la Lrdziclerrie ziunór,vienia na lrclziel;rrlic

świadczeń zdrolvotnych",
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