
Załącznik nr 3 do SWKO 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDORWOTNYCH 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na 

podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) 

oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t.j. z 2021, r. poz. 1285 ze zm.). 
 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego  

w oddziałach szpitalnych. 

 

Informacje ogólne 

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń    

 do 31-12-2024 r. 

2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie  

z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

3. Oferty należy składać w godzinach pracy kancelarii Szpitala.  

4. Oferty będą otwierane i rozpatrywane 15-go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli 

wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy, terminem składania ofert jest pierwszy dzień 

roboczy po tym terminie. 

5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz 

oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala. 

6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone  

w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert. 

7. Termin związania ofertą wynosi do  21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

8. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku 

Administracji. 

9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, 

przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez 

podania przyczyny,  szczególnie w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo 

do negocjacji  wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 

10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia  oferty bez 

podania przyczyny. 

11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają jej zawarcie. 

12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska -Kierownik Działu Kadr. 

 

 
 


