
 

 
 

 
 
 

KOMENDANT 
10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ  

SP ZOZ W BYDGOSZCZY 

ul. Powstańców Warszawy 5, 85 – 681 Bydgoszcz 

 

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2022.633 z późń. zm.) oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 

2021.1285 z późń. zm.) 
 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA 

usługi medyczne realizowane przez lekarzy specjalistów w zakresach: 

Zakres nr 1 - Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ONKOLOGIA KLINICZNA  

- ustalanie algorytmów leczenia pacjentów Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej przy zastosowaniu 

chemioterapii oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej. 

Zakres nr 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOTERAPIA 

ONKOLOGICZNA - ustalania planu leczenia (konsylium) nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego w ramach 

Szybkiej Terapii Onkologicznej 

Zakres nr 3 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOTERAPIA 

ONKOLOGICZNA - ustalanie planu leczenia (konsylium) pacjentów onkologicznych w ramach Szybkiej Terapii 

Onkologicznej (DILO) 

Zakres nr 4 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA  

lub CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ w zakresie konsultacji specjalistycznych na rzecz oddziałów szpitalnych  

oraz ustalania planu leczenia (konsylium) pacjentów onkologicznych w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej (DILO) 

 

KOD CPV: 
85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniane są przez pracowników Sekcji Organizacyjno-Promocyjnej 10. WSzKzP 

SP ZOZ w Bydgoszczy w godz. 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku tel. 261 417 461 oraz na stronie internetowej 

Szpitala – www.10wsk.mil.pl w zakładce OGŁOSZENIA/KONKURSY/KONKURSY AKTUALNE. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 16.12.2022 r. do godz. 10:00  

w Kancelarii Jawnej 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. 

 

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Komendant Szpitala zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości  

lub części bez podawania przyczyn. 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
 


