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Zarządzenie Nr 12/2023

Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

z dnia 09 lutego 2023 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  konkursowej  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  

w sprawie  udzielenia  zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych    przez  lekarzy

specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia 

w dziedzinie  psychiatrii,  lub lekarzy w trakcie  specjalizacji  w dziedzinie  psychiatrii -  

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  – nr postępowania konkursowego

SSM.111.03.2023.RP

Na podstawie: 

1)  §  11  ust.  2  pkt.  3  Regulaminu  Organizacyjnego  Szpitala  Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 

2)  art.  26 ust.  3  i  4  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r.  o  działalności  leczniczej  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia

zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarzy   lekarzy  specjalistów

w  dziedzinie  psychiatrii  lub  lekarzy,  którzy  posiadają  specjalizację  I  stopnia

w dziedzinie psychiatrii, lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w składzie:

1. Witold Juchniewicz – Przewodniczący komisji

2. Urszula Posiadała - Sekretarz komisji

3. Roksana Pietraszek  - Członek komisji

4. Sylwia Żylonis- Członek komisji



5. Paulina Adamejtis - Członek komisji

§2

1. Za pracę komisji konkursowej odpowiada Przewodniczący 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  specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy, którzy

posiadają  specjalizację  I  stopnia  w  dziedzinie  psychiatrii,  lub  lekarzy  w  trakcie

specjalizacji  w  dziedzinie  psychiatrii  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 w zakresie pielęgniarstwa w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  09.02.2023  r.  i  obowiązuje  na  czas  trwania

postępowania nr SSM.111.03.2023.RP.

   Agnieszka Szałko
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego

        SP ZOZ w Węgorzewie

Załączniki: 

1. Regulamin prac komisji konkursowej

2. Regulamin konkursu ofert


