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nr postępowania: NHR.2022.120.49                                                                                                        09.09.2022 r.              
DYREKTOR 

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 
w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 z późn. zm.) 

OGŁASZA KONKURS OFERT 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:  

 
ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza 
specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii. 
ZAKRES 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach 
Kliniki Psychiatrii. 
ZAKRES 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz 
transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. 
ZAKRES 4 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, gastroenterologii dziecięcej przez 
lekarzy specjalistów w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii. 
 
Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu 
Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na czas określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu 
Ofert. 
Oferty należy składać w biurze podawczym szpitala na formularzach ofertowych udostępnionych przez 
Udzielającego zamówienia do dnia 15.09.2022 r. do godz. 10:30 w zaklejonych kopertach, podpisanych 
imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu oferenta oznaczonych napisem: 

Konkurs ofert nr NHR.2022.120.49 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………. ogłoszenia  
nie otwierać przed 15.09.2022 r. godz. 11:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, 
rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00. 
Termin związania ofertą 90 dni. 
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