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Zarządzenie Nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  konkursowej  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  

w  sprawie  udzielenia  zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarzy 

psychiatrów w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym

Na podstawie: 

1. art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. 

U..z 2016 r. poz. 1638 ze zm.),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia 

zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych przez  lekarzy psychiatrów w Oddziale 

Detoksykacji Alkoholowym, w składzie:

1. Renata Lisowska – Przewodnicząca komisji

2. Urszula Posiadała – Sekretarz

3. Witold Juchniewicz – Członek Komisji

4. Marta Mickiewicz – Członek Komisji

5. Ewelina Kaleta – Członek Komisji

§2

1. Za pracę komisji konkursowej odpowiada Przewodnicząca komisji.

2. Do zadań komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz wybór 

najkorzystniejszej oferty w oparciu o szczegółowe warunki konkursu ofert.



3. Regulamin prac komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert 

dotyczącego  zawarcia  umów  na  udzielenie  zamówienia  na  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych  przez  lekarzy w rodzaju  opieka  psychiatryczna  i  leczenie  uzależnień 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Regulamin konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych  przez  lekarzy w rodzaju  opieka  psychiatryczna  i  leczenie  uzależnień 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2017 r.

……………………………

    (podpis Dyrektora)



Karta zapoznania z Zarządzeniem Nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  konkursowej  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  

w  sprawie  udzielenia  zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarzy 

psychiatrów w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym
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