
                  Lublin, dnia 14 maja 2021 r. 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE 

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin 

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 711 t.j..). 

ogłasza konkurs ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie:  

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii  

i intensywnej terapii, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii  

i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie 

(wszystkie lokalizacje). 

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii  

i intensywnej terapii, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii  

i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie 

(wszystkie lokalizacje) oraz Szpitalu Tymczasowym, dla którego SPSK Nr 1 jest szpitalem 

patronackim (wszystkie lokalizacje). 

 

 Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 4 czerwca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. 

 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert będą udostępniane w budynku Dyrekcji SPSK 

Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 (pokój nr 17) w godz. 8 – 14 oraz na stronie 

internetowej www.spsk1.lublin.pl  

 Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  z  adnotacją 

„KONKURS   OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  

W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” z dopiskiem 

„Zadanie 1.” lub „Zadanie 2.”  w Kancelarii Szpitala (budynek Dyrekcji, pokój nr 8) 

do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 9.00. 

 Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2021 r. w Dziale Kadr i Płac SPSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nr  1 (budynek Dyrekcji,  pokój nr 17 ) Lublin, ul. Staszica 16, o godz. 10.00. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2021 r. do godziny 15.00, poprzez 

wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 oraz na stronie internetowej 

www.spsk1.lublin.pl .  

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego  

na składanie ofert. 

 SPSK Nr 1 w Lublinie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 

 Środki odwoławcze (protesty i odwołania) dotyczące konkursu ofert, można składać  

w Kancelarii Szpitala, pok. nr 8. 

 


