
 
Projekt nr RPLD.10.03.02-10-A011/19 pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!”   współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. „W 
zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

 
 

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t .j. Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.)  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
SZPITAL ŚW. DUCHA   

ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
e-mail:  ue@szpitalrawa.pl     tel. 572-707-179 

 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE  

na 
udzielania świadczeń usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych w 
zakresie:   
1) usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. -„W zdrowym ciele zdrowy 

duch!”  
2. Termin zawarcia umowy na okres trwania projektu trwania projektu czyli VI.2020 -  V. 2022 r. 
3. CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85000000-9- usługi w zakresie zdrowia i opieki 

społecznej  
4. Obszar: Konsultacje dietetyczne będą realizowane dla mieszkańców powiatu rawskiego, 

tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego oraz miasta powiatowego Skierniewice 
5. Świadczeniodawcą może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie będącej 

przedmiotem konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Materiały konkursowe, w tym projekt umowy udostępnione są w siedzibie SPZOZ, Szpital św. 

Ducha w Rawie Mazowieckie ul. Warszawskiej 14, w budynku administracji, w  godz. 7.25 – 15.00 
oraz na stronie internetowej www.szpitalrawa.pl informacje telefoniczne – tel. +48572-707-179, e-
mail: eu@szpitalrawa.pl    

7. SPZOZ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu 
bez podania przyczyn do dnia podpisania umowy z oferentami. 

8. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:  
„Konkurs ofert na udzielania świadczeń usługi konsultacji dietetycznych na rzecz 
uczestników projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” 

w sekretariacie SPZOZ (budynek administracji), ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020r. do godz. 11.00 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Sala konferencyjna, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ SZPITAL ŚW. DUCHA , ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa 
Mazowiecka (budynek administracji) w dniu  10 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30. 

 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

mailto:agulska@szpitalrawa.pl
http://www.szpitalrawa.pl/
mailto:eu@szpitalrawa.pl


 
Projekt nr RPLD.10.03.02-10-A011/19 pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!”   współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 

 
 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28 sierpnia 2020 r.  poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ. Oferenci o  wybranej 
ofercie zostaną powiadomieni również telefonicznie oraz na  piśmie. 

 

7. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.). 

 

      


