
OGŁOSZENIE 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE 

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1 
 

na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711) 
w powiązaniu z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, 

art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1285) 

 
ZAPRASZA 

 
lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, neonatologii 

 
DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH 

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym, Oddziale Noworodków i Wcześniaków 

oraz Poradni dla Noworodków 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie 

 
w poniższych zakresach: 
 
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach od 7.30 do 15.00 

lub od 7.00 do 14.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku; 

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym w godzinach od 7.00 do 14.30 w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku; 

3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz Oddziale Dziecięcym 

w godzinach od 15.00 do 7.30 lub od 14.30 do 7.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku (zgodnie 

z harmonogramem); 

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz Oddziale Dziecięcym 

w godzinach od 7.30 do 7.30 lub od 7.00 do 7.00 w niedziele, święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy (zgodnie 

z harmonogramem); 

5. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni dla Noworodków; 

6. pełnienie funkcji Lekarza Starszego Dyżuru; 

7. pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków i Wcześniaków; 

8. pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków i Wcześniaków; 

9. pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym; 

10. pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr tel. 23 697 22 11 wew. 263. 
Okres udzielania świadczeń zdrowotnych  01.02.2023 r. – 31.01.2024 r. 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.01.2023 r. do godz. 900 w sekretariacie 
SPZOZ w Działdowie, ul. Leśna 1. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem siedziby Oferenta oraz 
dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym, Oddziale Noworodków 
i Wcześniaków oraz w Poradni dla Noworodków SPZOZ w Działdowie”. 
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym Udzielającego Zamówienia. 
Postępowanie konkursowe odbędzie się 26.01.2023 r. o godzinie 1000. 
 
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 
Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty, czytelny i w języku polskim. 
Ofertę podpisuje oferent. 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi. 
Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych 
w szczegółowym opisie warunków konkursu. 
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub w części jego zakresu, jak też przesunięcia terminu 
składania ofert. 
 

Z upoważnienia 
Dyrektora SPZOZ w Działdowie 

 
    mgr inż. Grzegorz Żurawski 

Z-ca Dyrektora 
            ds. Techniczno-Administracyjnych 

 


