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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  KONKURSU OFERT 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się 

ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej z odpowiednim zastosowaniem właściwych przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz Zarządzenia nr 59/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz 

przedłużenia, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu 

ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z oferentem, z którym w przeszłości  

w sposób nienależyty układała się współpraca przy realizacji usług zdrowotnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części postępowania w stosunku do danej 

grupy zawodowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania w danej specjalności danego 

oddziału gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków płacowych i ilości godzin 

zaproponowanych w ofercie. 

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie Przyjmujących Zamówienie oferujących udzielanie świadczeń 

zdrowotnych, szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych, oraz innych, w tym w zakresie 

pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego. 

 

III. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Obszar działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu: oddziały, poradnie i inne wskazane przez Udzielającego Zamówienie, w tym również 

zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW 

1. Ofertę składa oferent posiadający odpowiednie kwalifikacje i dysponujący uprawnieniami 

do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania konkursowego. 

2. Oferta złożona przez oferenta powinna być kompletna, złożona zgodnie z wymogami opisanymi  

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez 

Zamawiającego oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty opisane 

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz w treści formularza ofertowego. 

W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 

zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usunięcia tych braków 

w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Umowa będzie obowiązywać najwcześniej od 16.08.2021 r. na okres do 5 lat. Oferta musi 

obejmować pełne lata kalendarzowe. 

 

VI. DOKUMENTY WYMAGANE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach 

Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego. 

2. Formularz ofertowy dostępny jest na stronie internetowej www.bieganski.org. 

3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty wg udostępnionego wzoru wraz z załącznikami 

wymienionymi w formularzu oferty. 

4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć 

medycznych. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 

Oferenta. 

8. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia oferty, która zawiera: 

a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, 

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

c) kopie poniższych dokumentów: 

1) zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk*, 

2) dyplomu ukończenia szkoły, 

3) aktualnego prawo wykonywania zawodu (w tym strona ze zdjęciem)*, 
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4) innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

5) polisy OC lub złożonych oświadczeń o przedłożeniu polisy w terminie podpisania 

umowy, 

6) zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań 

do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia, 

d) w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – wymagane jest 

pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności 

do złożenia oferty. 

9. Oferent składający oświadczenie odpowiedzialny jest za prawdziwość oświadczenia. Podanie 

nieprawdziwych danych może skutkować nienawiązaniem umowy, bądź rozwiązaniem umowy.  

10. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić 

w zamkniętej kopercie (format A5) opatrzonej napisem: Oferta na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych przez …………………………………………………………………..… (zawód)  

w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (format A5) w formie pisemnej w Kancelarii Szpitala 

Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Budynek 

T, pok. 3 w terminie do dnia 05.08.2021 roku do godziny 08:00  

lub 

w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie do dnia 05.08.2021 

roku, godz. 8:00 na adres kancelaria@bieganski.org .  

Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres kancelaria@bieganski.org dnia 

05.08.2021 roku nie wcześniej niż o godz. 8:01 nie później niż 05.08.2021 r. o godz. 9:00 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

IX. KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową. 

2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej i tryb postępowania określa Regulamin Pracy 

Komisji Konkursowej. 

mailto:kancelaria@bieganski.org
mailto:kancelaria@bieganski.org
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3. Członkiem Komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w Komisji 

w przypadkach wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową braków formalnych w złożonej ofercie, 

Komisja Konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełniania. 

5. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja Konkursowa powiadamia 

Oferenta oraz podaje przyczyny odrzucenia. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – Sala Konferencyjna p. 104 bud. T w dniu 

06.08.2021 r.o godzinie 13:00. 

 

X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu 

o konkursie - informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego, stronie internetowej www.bieganski.org oraz w BIP. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznacza się na dzień 09.08.2021 roku. 

3. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin 

i miejsce zawarcia i podpisania umowy. 

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy, zobowiązany jest 

do naprawienia spowodowanej tym szkody. 

 

XI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE (PROTEST, ODWOŁANIE) 

Środki odwoławcze opisane są w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie 

Świadczeń Zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bieganski.org/
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*jeżeli dotyczy 


