
Nr sprawy: BOK - 1110/01/2020 

OGŁOSZENIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Kudowie-Zdroju 

Ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, Tel. 74 86 61 201, fax. 74 86 61 203 

www.sankud.pl,  mail: bok@sankud.pl 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, ust. 2, ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2018 poz. 2190)  

ogłasza 

konkurs ofert na  udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowym Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju w zakresie:   

Prowadzenie Programów Zdrowotnych w ramach turnusów antystresowych w SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowym "Bristol"  MSWiA w Kudowie Zdroju  zgodnie z  harmonogramem określającym czas, 
miejsce  i rodzaj świadczeń. 

 - ilość turnusów – 7, 
 - ilość uczestników – 70 osób (7 turnusów po 10 osób), 

- czas trwania i terminy turnusów – 14 noclegów (04.08-18.08.2020r., 18.08-01.09.2020r., 
08.09-22.09.2020r., 22.09-06.10.2020r., 06.10-20.10.2020r., 20.10-3.11.2020r., 3.11-17.11.2020r.) 

 
Rodzaj i zakres świadczeń obejmuje: 

1/ warsztaty psychologiczne, umiejętności interpersonalne – co najmniej sześć  2-godzinnych 
spotkań  warsztatowych  w turnusie, 

 2/ zajęcia relaksacyjne grupowe - 10 godzinnych  zajęć w turnusie,  
 3/ porada - 2 porady dla każdego uczestnika turnusu. 
 
Oferty na konkurs mogą składać osoby posiadające n/w uprawnienia: 

1. Dyplom psychologa. 
2. Preferowane dodatkowo kursy, szkolenia potwierdzone certyfikatem. 
3. Polisę OC. 
4. Prowadzące działalność  gospodarczą. 

 
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zaakceptowanie umowy , której wzór stanowi załącznik 
do ogłoszenia.  
 
Kryterium wyboru oferty: cena za jednego uczestnika.  
 
W przypadku wpłynięcia ofert o równiej cenie jako dodatkowe kryterium w wyborze najlepszej oferty 
zostanie uwzględnione dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu Programów Zdrowotnych w 
ramach turnusów antystresowych. 

Dokumenty dotyczące konkursu można pobrać ze strony: www.sankud.pl zakładka BIP lub w 
sekretariacie w godz. od 9.00 do 14.00 (za odpłatnością – 0,80 zł (z VAT) za 1 stronę kopii). 

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w 

Kudowie-Zdrój, ul. Okrzei 1 pok. nr 32 do dnia 20.07.2020 r. do godz.  9.00 w zamkniętej kopercie 

opatrzonej napisem „Konkurs ofert na świadczenia w ramach programów zdrowotnych” 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

Oprac. K.Goraj 

http://www.sankud.pl/
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