Wojewódzki 0środek
Terapii Uzaleznień
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 17.05.2017

r.

oGŁoszENlE
Dyrektor Wojewódzkiego OśrodkaTerapii Uzaleznień

w Gdańsku ul. Zakopiańska

działaląc na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011

f

z
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37

,o działalnościleczniczej (Dz.U.

2011 Nr 112, poz. 654z poźn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofeń na

udzietanie w okresie od 01 tipca 2017 r. do dnia 30 czerwca, 2018 r. specjalistycznych

świadczeń zdrowotnych w zakresie
1

.

prowad zeniaterapii uzależnień przez osoby posiadające:

certyfikat instruktora terapii uzależnień
certyf kat s pecj al isty psych oterap i uzależnień
status osoby ubiegającej się o otrzymanie ceńyfikatu specjalisty
psych ote rap i uzaleznień
status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty
terapii uzależnień
i

i
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2.

udzietanie specjalistycznych świadczeńzdrowotnych

z zakresu psychiatrii

oraz

chorób wewnęt rzny ch przez:

lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie
uzyskiwan a specj al zacji w zakr es e psyc h at ri i
lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza
w trakcie uzyskiwania specjaIizacii w zakresie chorób
wewnętrznych
i

3.

i

pielęgniarkę / pielęgniarza posiadających prawo wykonywania
zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym
zawodzie.
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udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przezi
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Wojewódzki Ośrodek Terapii Uza Ieżnień w Gdańsku
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ul. Zakopiańska 37, B0-1Ą2 Gdańsk
NlP 583-26 -24-162, REGON 1 9 1 854700

t: 58 320 29 57

f:58 683 51 29

sekretariat@wotu.pl
www.wotu.pl
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Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą
w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 24 mĄa 2017
w godz. 8.00

-

15.00 oraz na stronie internetowej www. wotu.

p l/b i p/o

r.

głoszen ia

Oferty w zamkniętych koperlach z adnotacją ,,KONKURS" i pieczęcią oferenta należy
składaó do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Formularz ofertowy należy składaó w formie elektronicznej (na nośnikuelektronicznym)
i pisemnej z podpisanymi

za zgodnośó z oryginałem ze wszystkimi stronami dokumentów

należących do ofefty, pod rygorem odrzucenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 01 czenilca 2017 r. o godz.13:00

o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej
WOTU www.wotu. pl/bip/oqłoszenia. i na tabIicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka
Ogłoszenie

w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37.

Wszelkich informacji o konkursie ofeń udziela Pani Eugenia Mazur, te1.58 302-04-53.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnien w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania
Konkursu Ofeń w całościlub częścilub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz
dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

Oferentoffi, których interes prawny doznał uszczerbku

w wyniku naruszenia

przez

Wojewódzki OśrodekTerapiiUzaleznień w Gdańsku zasadprzelrrowadzeniapostępowania
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki

odwoławcze określonew art. 152 ustawy

z

dnia 27.08.2004 r.,,o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (DZ.U. z 2008 r. Nr. 164, poz. 1027

zpoźn. zm.) oraz umotywowany protest określonyw art. 153 cytowanej wyżej ustawy.
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