
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 13 /2023 

Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
    z dnia 24.01.2023 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 
ul. Czackiego 3  na podstawie: - art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633), art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, 
art. 149 – 150, art. 151 ust. 1, 2  i  4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (j.t. Dz.U.2022.2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania 
ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie 
zamówienia na udzielanie przez psychologa świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach funkcjonowania Poradni Zdrowia 
Psychicznego i Poradni Psychologicznej  w Przychodni Specjalistycznej Nr 1w Rzeszowie, 
ul. Hetmańska 21,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach funkcjonowania Klinicznego Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka w 
Szpitalu Miejskim im Jana Pawła II w Rzeszowie,
- konsultacji psychologicznych pacjentek leczonych w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym i w Oddziale Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka w Szpitalu Miejskim 
im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będzie obowiązywać 
przez okres 3 lat.

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów udostępnione 
są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, 
ul. Czackiego 3,  pok.47, w godz. od 8,00 do 14,30 oraz na stronie internetowej SP ZOZ nr 1                
w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego 
Zespołu  Opieki Zdrowotnej Nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, w terminie od dnia 
24.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. do godz. 08,00 .
            Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych 
warunkach konkursów ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3,  pok.47, dnia 31.01.2023 r. o godz. 8,30.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3,  
pok. 47, w ciągu 14 dniu od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie 
zamieszczone  na stronie internetowej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu 

składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma 

prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo 
złożenia odwołania do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 
w Rzeszowie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

http://www.spzoz1.rzeszow.pl/
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