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Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia

udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy informuje, iż na podstawie ogłoszenia w 

sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 22-12-2014r. w sprawie sposobu ogłaszania w postępowaniu w

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji 

konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 

zakresach: 

 

ZADANIE NR 1: udzielanie świadc

ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

ZADANIE NR 5: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie chorób wewnętrznych w 

ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części internistycznej, udzielanie konsultacji 

pacjentom Szpitala. 

ZADANIE NR 7: Przedmiotem zamówienia jest 

zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i 

intensywnej terapii zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy stronami. Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych będzie się odbywało w 

Operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

ZADANIE NR 10: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii. 

ZADANIE NR 13: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy 

posiadających tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej w 

 

ZADANIE NR 14: udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 16
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     Trzebnica, 25 września 2015r.

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 
Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy informuje, iż na podstawie ogłoszenia w 

sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

2014r. w sprawie sposobu ogłaszania w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji 

konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przedłuża termin rozstrzygnięcia niniejszego

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych przyjmowanie pacjentów w 

ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części internistycznej, udzielanie konsultacji 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w 

intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i 

zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy stronami. Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych będzie się odbywało w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku 

Operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pozostałych oddziałach szpitalnych.

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii.  

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy 

cych tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 16-10-2015r. 

   

Trzebnica, 25 września 2015r. 

konkursu ofert na 

Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy informuje, iż na podstawie ogłoszenia w 

sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji 

niniejszego konkursu w 

zeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

znych przyjmowanie pacjentów w 

ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części internistycznej, udzielanie konsultacji 

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w 

intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i 

zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy stronami. Udzielanie świadczeń 

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku 

oraz pozostałych oddziałach szpitalnych. 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy 

Oddziale Chirurgii Ogólnej. 

Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. 


