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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

NA UDZIELANIEŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ  

I KIEROWANIE ODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 

W SAMODZIELNYM WOJEWÓDZKIM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW 

PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  IM DR B.BORZYM W RADOMIU 

 

I. 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs ofert przeprowadza się na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej. 

2. Konkurs ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

SWPZZPOZ w Radomiu na podstawie Zarządzenia nr 1 z dnia 12.01.2021r. 

3. Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie przyjmującego zamówienie  na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej wykonywanej 

przez osoby spełniające warunki określone w pkt 4.b)1.1) Załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1522 z 

późn. zm.)  i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej, z którym zostanie 

zawarta umowa na czas od dnia 1.08.2021r. do dnia 30.06.2022 r. na warunkach 

określonych w załączniku do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
4.  SWPZZPOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany  jego warunków 

bez podania przyczyny. SWPZZPOZ zastrzega sobie prawo  nie przyjęcia oferty bez 

podania przyczyny. O odwołaniu konkursu ofert, lub nieprzyjęciu oferty SWPZZPOZ 

zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział. 
5. O odwołaniu konkursu ofert, Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie 

Oferentów biorących w nim udział. 
 

II. 
 Warunki wymagane od oferentów 

 

1. Staż pracy w zawodzie i zarządzaniu – minimum 5 lat. 

2. Wpis do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie 

z ustawą o działalności leczniczej. 

3. Wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

4.Posiadanie Obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności lub oświadczenie o 

dostarczeniu polisy najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

5. Posiadanie dyplom ukończenia studiów. 

6. Posiadanie prawa wykonywania zawodu. 

7. Posiadanie dyplomu specjalisty lub specjalisty II stopnia w wymaganej dziedzinie. 

 

III. 

 Sposób przygotowania oferty 

 

1. Ofertę składa  oferent legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji 

Neurologicznej objęte postępowaniem konkursowym. 
2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim. 

3. Oferta wraz z załącznikiem winna być podpisana przez oferenta. 



2 

4. Wszelkie zmiany bądź poprawki w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez oferenta. 

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

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Zmiana oferty poprzez złożenie 

nowej oferty lub wycofanie oferty może nastąpić nie później niż przed upływem 

terminu składania ofert. 

7. Dokumenty wchodzące w skład ofert nie podlegają zwrotowi. 

8. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
- Aktualne zaświadczenie o wpisie  do właściwego rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (kopia). 

- Zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej  w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG. 

- Aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności lub oświadczenie 

oferenta o dostarczeniu jej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: dyplom ukończenia studiów, 

prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty lub specjalisty II stopnia 

w wymaganej dziedzinie, dokument potwierdzający staż pracy z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

        9.Wymagane dokumenty Oferent składa w postaci kserokopii poświadczonej przez 

siebie  za zgodność z oryginałem. 

10. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów, Udzielający 

zamówienia może żądać od Oferenta przedstawienia oryginału dokumentu, gdy 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 
 

IV. 
 Miejsce i termin składania ofert 

 

1.Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: 

„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji 

Neurologicznej” 
2. Ofertę  należy złożyć w terminie  do 25.01.2021 r. do godz.  10;00 w siedzibie 

SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1. w budynku administracji, w Sekretariacie – I 

piętro. 

 W celu dokonania zmian lub poprawek w ofercie, oferent może wycofać wcześniej złożona 

ofertę i złożyć ją ponownie, lecz nie później niż przed upływem terminu do składania ofert. 

 

V. 
Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godz. 10;30 w siedzibie 

SWPZZPOZ, budynek administracji, sala konferencyjna – I piętro w obecności członków 

Komisji.  

2. Komisja konkursowa dokonuje kolejno następujących czynności: 

 1) podaje liczbę otrzymanych ofert 

           2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza kwalifikacje oferentów i podaje warunki 

cenowe realizacji zamówienia, 

3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, 
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4) odrzuca oferty niespełniające wymagań określonych w Szczegółowych Warunkach 

Konkursu Ofert oraz podlegające odrzuceniu. 

 

 

 VI. 

 Odrzucenie oferty 
1. Ofertę odrzuca się jeżeli: 

 1) Jest złożona przez oferenta po terminie, 

 2) Zawiera nieprawdziwe informacje, 

 3) Jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty, bądź nie podał ceny, 

 4) Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 5) Jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 6) Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną, 

           7) Jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych 

w przepisach prawa oraz w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

           8) Złożoną przez Oferenta, z którym Udzielający zamówienia w okresie 5 lat 

poprzedzających ogłoszenie postępowania, rozwiązał umowę na udzielanie 

świadczeń w trybie natychmiastowym  z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

2. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów, lub 

gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

VII. 
Kryteria oceny ofert 

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa kieruje się następującym 

kryterium: 

 

1) Wysokością kwoty brutto wyrażonej w PLN za 1 miesiąc udzielania świadczeń 

zdrowotnych i kierowania Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej – 100% ( suma 

wynagrodzeń z § 5ust. 1 i 2 umowy) 

 

VIII. 
 Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie Umowy 

 

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz kierowanie Oddziałem Rehabilitacji 

Neurologicznej Komisja konkursowa ogłasza rozstrzygnięcie postępowania. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oznacza wskazanie oferenta wybranego w wyniku postępowania 

konkursowego. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego 

zamówienia, na stronie internetowej Udzielającego zamówienia, podając firmę oferenta, który 

został wybrany. 

4.Z chwilą rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i Komisja ulega 

rozwiązaniu 

5 .Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia 

wskazuje termin, miejsce zawarcia i podpisania umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 

kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w SWPZZPOZ w Radomiu. 
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IX. 
  Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej i kierowanie Oddziałem 

Rehabilitacji Neurologiczne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu stosuje się art. 26 ust. 

4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

Zamówienie objęte jest nazwą i kodem z poz. 85312500-4. 
 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie 

rehabilitacji medycznej oraz kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej 
 

 

 

 


