
 

  

       
 
 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
ogłasza  

Konkurs Ofert Nr 16/2020   
 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – 

psycholog, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki, dietetyk, fizjoterapeuta. 
 

Przedmiot zamówienia: 
Zakres 1: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – psycholog; 
Zakres 2: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – pielęgniarka/ położna w 
ramach rozszerzonej opieki; 
  Zadanie nr 1 – Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków, 
  Zadanie nr 2 – Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego. 
Zakres 3: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – dietetyk; 
Zakres 4: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – fizjoterapeuta; 
  Zadanie nr 1 – Poradnictwo dla rodziców z zakresu prawidłowego rozwoju, 
  Zadanie nr 2 – Usługi i poradnictwo dla rodziców po porodzie 
 
Świadczenia udzielane będą w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie powiatu krapkowickiego, 
prudnickiego i głubczyckiego. 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. projektu pt. „Opolska 
Mama i Dziecko (region południowy)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu 
Państwa w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Szczegółowe warunki konkursu 
Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Warunkach Szczegółowych  oraz w załącznikach nr 1 - 3 do tych 
Warunków Szczegółowych, dostępnych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.kcz.krapkowice.pl 
Informacji na temat Konkursu Ofert udziela: 
Iwona Wymysłowska, tel. 77 4467263, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl 
Karolina Konik, tel. 77 4467297, e-mail: k.konik@kcz.krapkowice.pl  

 
Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania 
Szczegółowe warunki przygotowania ofert zostały określone w Warunkach Szczegółowych. 
Oferty powinny być opatrzone opisem: 
Konkurs Ofert Nr 16/2020 
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców: 
psycholog, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki, dietetyk, fizjoterapeuta * 
nie otwierać do dnia 11.09.2020r. do godz. 12:00  
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r. do godz. 12:00 
(decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie siedziby Zamawiającego: 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice lub  
w formie elektronicznej na adres e-mailowy: 
przetargi@kcz.krapkowice.pl  lub k.konik@kcz.krapkowice.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania 

ofert. 
                                                                                                                  Prezes Zarządu 
                                                                                                                 Marcin Misiewicz 

Krapkowice, dnia 03.09.2020r. 
         
*niepotrzebne skreślić 
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