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ojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje.

roku zostal ogloszony konkurs ofert na swiadczenia opieki zdrowotnej

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Informujemy. iz dotychczasowy termin obowiazywania wszystkich umów na sw'iadczenia

w rodzaju AOS zawartych w latach 2007 - 2009 uplywal z dniem 31 grudnia 2009 ~'oku,

Po uzyskaniu zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia umowy zostaly aneksowane na okres

pierwotnie obowiazujacy do 31 marca 201Or. i ostatecznie prolongowane do dnia 30 czerwca 20 JOr.

Równoczesnie zostala podjeta decyzja o przeprowadzeniu, w okresie aneksowania. konkursu ofert.

gdzie oczekuje sie zawarcia umów od dnia Ol lipca 2010 na okres kolejnych 3 lat.

Ogloszone postepowania dotycza wszystkich zakresów swiadcze1'1w rodzaju ambulator::ina

opieka specjalistyczna. Oferentami moga byc wszyscy zainteresowani tj. dotychczasowi

swiadczeniodawcy realizujacy uslugi na terenie województwa malopolskiego. a takze no\\'c

podmioty dotychczas nie posiadajace umów z NFZ lub kontraktowane w innych rodzajach

albo zakresach swiadcze1'1. Konkursy zostaly ogloszone na obszary terytorialne Malopolski.

w zaleznosci od zakresu swiadczen takie jak: województwo, grupa powiatów i powiat.

Miasto Kraków w zakresach wyznaczonych dla grup powiatów zaplanowano jako odrebny obszar

kontraktowania: natomiast w zakresach kontraktowanych na powiaty zostalo podzielone na cztery

obszary kontraktowania:

Sródmiescie - obejmujacy dzielnice I, II ,III,

Krowodrza - obejmujacy dzielnice IV, V, VI, VII,

Podgórze - obejmujacy dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

Nowa Huta - obejmujacy dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
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Oferty powinny zostac zlozone w postepowaniach wlasciwych dla miejsca udzielania s\\iac.kzd1.

MOW NFZ informuje. iz swiadczeniodawcy dysponuja mozliwoscia uzyskania wszystkich

niezbednych informacji w sprawach zwiazanych ze sporzadzaniem ofert konkurso\vych

telefonicznie pod numerami + 48 122988 153,-154,-161,-274; osobiscie w siedzibie MOW NFZ

\V Krakowie przy ul. Józefa 21, jak równiez na stronie internetowej \Y\Y\Y,JJr?~hTahQ\y.J?J
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