
Ogłoszenie  

o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U 

z 2022 r. poz. 633), 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,           

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 

7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 24.300.000,00 zł,  
 

zaprasza 

do składania i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług medycznych w charakterze lekarza 
neurochirurga, zgodnie z następującymi warunkami:  
 
1. Okres obowiązywania umowy od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. 
 
2. Zasady i warunki konkursu ofert określa Regulamin zamówienia na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w trybie konkursu ofert, zwany Regulaminem, dostępny w siedzibie Spółki, 
w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11 i na stronie internetowej Spółki www.bip.ocr.pl.  
 
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór można pobrać 
w siedzibie Spółki, w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11 lub ze strony internetowej Spółki 
www.bip.ocr.pl.  

 
3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Spółki: Korfantów, ul. Wyzwolenia 
11, do dnia 18 sierpnia 2022 r., do godz. 9:00. 
 
4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do 
siedziby Spółki, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz. 9.00. 
 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2022 r., o godz. 9:10, w siedzibie Spółki, w 
Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11.  
 

6. O rozstrzygnięciu konkursu ofert, Spółka zawiadomi na stronie internetowej Spółki 
www.bip.ocr.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

7. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz 
przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 
8. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert, 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.   
 

   Prezes Zarządu 
Wojciech Machelski 

 
 
       

http://www.bip.ocr.pl/

