Załącznik nr 2

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarza w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz 160 z dnia 2018.01.19)
2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147 – 150,
151 ust. 1,2 i 4–6, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z
2017 poz.1938 z dnia 2017.10.19) przy czym określone w wymienionych przepisach
prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu
wykonuje Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
3. Sposób przeprowadzenia konkursu określają obowiązujące u Udzielającego
zamówienia: Regulamin konkursu ofert oraz Regulamin pracy Komisji konkursowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
z zakresu:
1) pediatrii
2) ginekologii i położnictwa
3) laryngologii
4) chirurgii ogólnej
5) chcących się specjalizować w w/w dziedzinach
w normalnej i dyżurowej ordynacji Szpitala wg indywidualnych harmonogramów pracy
ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
III. Wymagania ogólne dla Oferentów
Do konkursu ofert może przystąpić osoba, która:

1. Jest zarejestrowana we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność
2.
3.
4.
5.

leczniczą.
Posiada numer NIP i REGON.
Posiada ważne prawo wykonywania zawodu.
Posiada aktualne ubezpieczenie OC zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do świadczenia usług zdrowotnych w
zakresie objętym konkursem.

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
2. Imię, nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru oraz oznaczenie
organu dokonującego wpisu.
3. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia.
4. Proponowany czas trwania umowy.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
3. Dokumenty o uzyskaniu specjalizacji.
4. Dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w
zakresie objętym konkursem, oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
zawodowe.
5. Kopię aktualnej polisy OC.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty wymienione w pkt 1 do 6 należy dostarczyć w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W sytuacji gdy ubezpieczenie OC kończy się w czasie obowiązywania umowy na
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, do polisy należy dołączyć oświadczenie o
zobowiązaniu się do zawarcia ubezpieczenia.
Oferta powinna być dostarczona w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie, z napisem :
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. M.C. Skłodowskiej 2 „Konkurs ofert”.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się
następującymi kryteriami:
-

posiadane kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym
konkursem ofert;
cena oferowanych usług;

Za każde kryterium oferent może uzyskać od 0 do 10 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.

