
UWAGA! DOKUMENT AKTUALNY TYLKO W MOMENCIE DRUKOWANIA! 

SPRAWDŹ ZGODNOŚĆ TEGO  WYDRUKU Z AKTUALNĄ WERSJĄ DOKUMENTU 

ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W SIECI KOMPUTEROWEJ 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2019 z dnia 28.05.2019r. 

Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 03/2019 
z dnia 28 maja 2019r. 

  
Zarządu Szpitala Specjalistycznego  w Kościerzynie Sp. z o.o. 

na podstawie : 

 ustawy z dnia 15 kwietna 2011 r. o działalności leczniczej                                               
(t.j. Dz. U. 2018.2190), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1510), 

 

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

finansowane ze środków publicznych i niepublicznych 

i zaprasza do składania ofert  podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. 2018.2190) 

 
w zakresie:  

 
1. Szpitalny Oddział Ratunkowy ze Szpitalną Izbą Przyjęć: 

a) dla lekarzy systemu – art. 3 pkt 3) ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016r. nr 1868) lub lekarzy chcących rozpocząć 

specjalizacje z medycyny ratunkowej w zakresie: normalnej ordynacji i/lub  

kontraktowych dyżurów medycznych, 

b) dla kierowców ratowników medycznych / ratowników medycznych w zakresie: 

kontraktowych dyżurów ratowniczych. 

2. Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Placówce                           

w Dzierżążnie: 

dla lekarzy specjalistów, lekarzy posiadających IIo specjalizacji w dziedzinach:  rehabilitacji 

medycznej (również lekarz z I° specjalizacji), ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub 

reumatologii, lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających II° specjalizacji w dziedzinie 

chorób wewnętrznych w zakresie: normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów 

medycznych. 

3. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej: 

dla lekarzy specjalistów, lekarzy posiadających IIo specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej 

w zakresie: normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów medycznych. 
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4. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: 

dla lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających II° specjalizacji w dziedzinie ortopedii                                       

i traumatologii narządu ruchu w zakresie: normalnej ordynacji i/lub kontraktowych 

dyżurów medycznych (dyżur łączony z Oddziałem Rehabilitacji Ruchowej). 

5. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: 

dla lekarzy z aktualnym prawem wykonywania zawodu w zakresie: kontraktowych dyżurów 

medycznych. 

 

6. Centrum Zdrowia Psychicznego: 

dla lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających II° lub I° specjalizacji w dziedzinie 

psychiatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: normalnej 

ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów medycznych. 

7. Oddział Noworodkowy: 

dla lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających II° lub w trakcie specjalizacji                        

w dziedzinie neonatologii w zakresie: normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów 

medycznych. 

8. Poradnia Kardiologiczna: 

dla lekarzy specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji w dziedzinie kardiologii                 

w zakresie: udzielania porad w Poradni. 

 

9. Oddziały szpitalne, Blok Operacyjny, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz 

Placówka w Dzierżążnie: 

dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych z aktualnym prawem wykonywania zawodu                       

w zakresie: kontraktowych dyżurów pielęgniarskich.  

1. Umowy zawarte będą na czas określony w zależności od zakresu konkursu do dnia podanego                              
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert odpowiednio dla każdego zakresu udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. 

2. Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania 
określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. 2018.160). 

3. Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem 
przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wzorem umowy oraz 
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert. 

4. Z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, 
wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr, 
Płac i Szkoleń Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., tel.(58) 686 – 02–97                   
w godzinach 725–1500 od dnia ogłoszenia konkursu. Formularz ofertowy dostępny będzie także 
na stronie internetowej: www.szpital-koscierzyna.pl. 

5. Oferty należy składać w zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, 
adresem i telefonem wraz z oznaczeniem „Konkurs ofert  na świadczenia zdrowotne  

http://www.szpital-koscierzyna.pl/
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w zakresie ……” wyłącznie w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie  
Sp. z o.o. do dnia 07.06.2019r. do godz. 1500. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową 
liczy się data wpływu do Szpitala. 

6. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie                     
Sp. z o.o. w Sali Konferencyjnej lub Małej Sali Konferencyjnej (przy biurze Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa), parter, w dniu 10.06.2019r. o godz. 1100,  przy czym w uzasadnionych 
przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana 
na stronie internetowej Szpitala. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.07.2019r., a informacja o rozstrzygnięciu 
konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podana do wiadomości 
na stronie internetowej: www.szpital-koscierzyna.pl  w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
rozstrzygnięcia. 

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające wszystkie dane, o których mowa  
w Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez 
Ogłaszającego konkurs. 

9. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

10.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do: 

 odwołania w całości lub w części konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu 
rozstrzygnięcia konkursu ofert lub ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu -  bez 
podania przyczyny, 

 przeprowadzenia negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub 
w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Ogłaszającego konkurs, celem 
wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w przypadku  nie 
podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na przedmiotowe świadczenia 
zdrowotne.  

12. Decyzje Komisji konkursowej powołanej przez Ogłaszającego konkurs w celu  przeprowadzenia 
ww. konkursu ofert, stają się prawomocne z chwilą ich zatwierdzenia przez Zarząd Spółki. 
 

13. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy                   
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1510).  

   

                                                                            

 

  Marzena Mrozek 

Adam Główczewski 

                                                                             Zarząd 


