
zał. nr 3 

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert 

Kod postępowania 15-16-000045/STM/07/1/07.1850.118.03/01 

 
Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania 

komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz.1980) 

 

WIELKOPOLSKI Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą 

w POZNANIU ul.PIEKARY 14/15 

Adres poczty elektronicznej: .................. 

 

zaprasza 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),  

85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne 

85131000-6 Usługi stomatologiczne 

 
 (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ) 

w: 

rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE 

zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ 

na obszarze 

powiatów: 

JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, 

OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI 

 

 

 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 181 260,00 PLN na okres rozliczeniowy od 2016-04-15 do 

2016-12-31 

 

Okres obowiązywania umowy od 2016-04-15 do 2017-06-30 . 

 

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej1, które zostaną zawarte po 

przeprowadzeniu postępowania: 1. 

 

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów 

i spełniające wymagania określone w: 1.Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 13 lutego 2015  r. w sprawie warunków postępowania dotyczących umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

                                                 
1Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – maksymalna liczba odrębnie ocenianych miejsc 

udzielania świadczeń określonych w ofertach, które zostaną wybrane w wyniku postępowania. 



 

2.Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w 

sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 7 marca  2014 r.,  zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 5 maja  2014 r., zarządzeniem Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

17 września  2014 r. (zmienione zarządzeniem Nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 1października  2014 r.,  zarządzeniem Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 19 listopada  2014 r., zarządzeniem Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 17 grudnia  2014 r., zarządzeniem Nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 30 grudnia  2014 r., zarządzeniem Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r.,zarządzeniem Nr 492015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 53/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 67/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 8 października 2015 r. 

 

3.Zarządzenie Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie stomatologiczne, zmienione zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r., zmienione zarządzeniem Nr 56/2015/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września  2015 r., zmienione zarządzeniem  

Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września  2015 r. w związku z 

wejściem w życie rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów, zmienione zarządzeniem  

Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września  2015 r. w związku z 

wejściem w życie rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów, zmienione zarządzeniem  

Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. w związku z 

wejściem w życie rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów, zmienione zarządzeniem  

Nr 101/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. 

 

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu leczenia stomatologicznego, zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia poz. 1262 z dnia 19 

sierpnia 2015 r.  

 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400 z póź. zmian.).. 
   (tytuł i numer zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzającego materiały obowiązujące w tym postępowaniu) 
 

oraz w: ………………………………………………………………………………………… 
   (nr i nazwy rozporządzeń MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych obowiązujące w tym postępowaniu) 
 

Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 22.02.2016 w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ 

W POZNANIU w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-

poznan.pl. 

 

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, w POZNAŃ, ul. GRUNWALDZKA 158 

do dnia 11-03-2016. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ w POZNAŃ, 

ul. GRUNWALDZKA 158 dnia 15-03-2016 o godz. 10:00. 

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

WIELKOPOLSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-poznan.pl i tablicy informacyjnej 



w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ w POZNAŃ, ul. GRUNWALDZKA 

158 dnia 04-04-2016. 

 

WIELKOPOLSKI Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do 

odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

WIELKOPOLSKI Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania 

postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki 

odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy. 

  

Magdalena Kraszewska 

 

Dyrektor 

 

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

.................………………………………… 
 (podpis Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ) 

 

22.02.2016 

 


