
   Kraków, dnia 16.01.2018 r. 

 

Znak postępowania:  A.I.4240-1/18 

 

 

Konkurs ofert   

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  

w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjologii i intensywnej 

terapii, nr sprawy A.I.4240-1/18 

 

1. Organizatorem konkursu jest: SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,  

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22.  

2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., nr 1638 z późn. zm.). 

3. Przedmiot konkursu   

 

3.1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie przez SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji  

i Ortopedii zwany dalej Zamawiającym/Szpitalem, zamówienia na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala w zakresie: 

1)  ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 

2)  anestezjologii i intensywnej terapii. 

3.2. W konkursie mogą wziąć udział: 

lekarze wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016, nr 1638 z późn. zm.) oraz ich 

działalność nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń 

zdrowotnych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, o którym mowa w art. 101 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 

Zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru. 

3.3. Świadczenia udzielane będą w zespole lekarskim z czego jeden lekarz w zakresie 

anestezjologii i intensywnej terapii będzie pełnił funkcję Zastępcy lekarza kierującego 

oddziałem. 

3.4. Świadczenia udzielane będą pacjentom Szpitala w ramach kontraktu z NFZ lub  

z innym dysponentem środków publicznych. 

3.5. Świadczenia zdrowotne polegać będą na: 

a) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - wykonywaniu  świadczeń 

zdrowotnych w tym zabiegów chirurgicznych oraz ciągłym sprawowaniu opieki nad 

pacjentem w godzinach od 7.30 do 15.05 każdego dnia w dni robocze; 

b) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - udzielaniu porad lekarskich w 

Poradni Urazowo – Ortopedycznej, 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 



 

c) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - udziale w zabiegach chirurgicznych 

(znieczulenia) oraz ciągłym sprawowaniu opieki nad pacjentem w godzinach od 7.30 do 

15.05 każdego dnia w dni robocze; 

d) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - udzielaniu porad lekarskich w Poradni 

Leczenia Bólu, 

e) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w zakresie anestezjologii  

i intensywnej terapii - udzielaniu świadczeń zdrowotnych, polegających na opiece nad 

pacjentami w godzinach od  15.05 do 7.30 dnia następnego oraz przez 24 h w dni 

świąteczne i wolne od pracy. 

3.6. Standardy udzielania świadczeń zdrowotnych powinny być zgodne z aktualną wiedzą 

medyczną i spełniać wymogi określone we właściwych Zarządzeniach Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych. 

3.7. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii  

i Rehabilitacji, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poradnia Urazowo  

– Ortopedyczna, Poradnia Leczenia Bólu oraz inne komórki medyczne Szpitala.   

3.8. Świadczenia zdrowotne objęte konkursem będą mogły być udzielane przez lekarza 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje:  

 

I. Lekarz w zespole w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz  

w Poradni Urazowo - Ortopedycznej: 

Warunki wymagane: 

 specjalizacja w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-

ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu, 

 Warunki zalecane: 

 staż pracy w oddziale o profilu chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji  

– min. 3 lata, 

 wykonanych średnio 10 zabiegów w zakresie endoprotezoplastyki 

udokumentowanych, 

 uzyskanie tytułu specjalisty w okresie max. 24 miesięcy poprzedzających złożenie 

oferty. 

 

II. Lekarz w zespole w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Poradni 

Leczenia Bólu 
 Warunki wymagane: 

 specjalność w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji  

lub anestezjologii i intensywnej terapii. 

 Warunki zalecane: 

 staż pracy w oddziale o profilu anestezjologicznym z doświadczeniem  

w szczególności w zakresie znieczuleń przewodowych – min. 10 lat; 

 udział w średnio 10 zabiegach w zakresie endoprotezoplastyki udokumentowanych, 

 tytuł doktora nauk medycznych 

Dodatkowo wymagane w zakresie Poradni Leczenia Bólu: 

 zaświadczenie ukończenia kursu specjalizacyjnego w zakresie diagnostyki  

i leczenia bólu; 

 staż pracy w Poradni Leczenia Bólu – min. 3 lata.  

 



 

III. Zastępca lekarza kierującego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
  Warunki wymagane: 

 specjalność w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub 

anestezjologii i intensywnej terapii, 

 co najmniej 10-cio letni okres pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, 

 udział w średnio 10 zabiegach w zakresie endoprotezoplastyki udokumentowanych, 

Warunki zalecane: 

 tytuł doktora nauk medycznych 

 

3.9. Harmonogram udzielania świadczeń będzie opracowywany w uzgodnieniu z Lekarzem 

kierującym oddziałem, a ich zaakceptowana forma będzie podstawą realizacji umowy. 

3.10. Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem stosowane będą 

wewnętrzne przepisy Szpitala, dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w 

tym w szczególności Statut Szpitala, Regulamin Organizacyjny i wewnętrzne zarządzenia 

Dyrektora Szpitala. 

3.11. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń z obszaru 

Województwa Małopolskiego wynosi około 3 mln 300 tys.  

3.12. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu będą stanowić integralną część umowy 

podpisanej z wybranym oferentem. 

3.13. Warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych szczegółowych 

warunkach konkursu będą zawarte w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 5. 

Akceptacja projektu umowy jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie. 
 

4. Warunki, jakie musi spełniać oferta 
 

4.1. Oferta może być złożona na zakres świadczeń opisanych w ust. 3.8 pkt I lub 3.8. pkt. II 

albo na zakres świadczeń opisanych w ust. 3.8. II i 3.8.III (Zastępca lekarza kierującego). 

4.2. W zakresie, o którym mowa w ust. 3.8. pkt II ofertę na świadczenia udzielane w Poradni 

Leczenia Bólu może złożyć tylko oferent, który składa równocześnie ofertę na świadczenia 

udzielane w Oddziale AiIT. 

4.3. Oferta musi zawierać:  
1) Dane identyfikacyjne Oferenta według wzoru załączonego do warunków konkursu - 

załącznik nr 1. 
2) Proponowaną kwotę za świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 3.5 a) i c) 

określone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do warunków 

konkursu. Proponowana kwota należności nie może być wyższa niż kwota podana na 

formularzu ofertowym. Kwota winna być wyrażona w złotych polskich, podana w 

wartościach brutto. 

3) proponowana stawka ryczałtowa za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych, o 

których mowa w ust. 3.5.e) określone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 

nr 2. Proponowana kwota należności nie może być wyższa niż kwota podana na 

formularzu ofertowym. Kwota winna być wyrażona w złotych polskich, podana w 

wartościach brutto. 

4) proponowana stawka procentowa za świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 3.5 

b) i d) określone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2. Proponowana 

stawka nie może być wyższa niż kwota podana na formularzu ofertowym. 

5) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami 

konkursu i umowy, według wzoru załączonego do szczegółowych warunków oraz, że 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży kserokopię aktualnej umowy 

ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące 



następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych  - załącznik nr 3. 

6) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w zakresie objętym przedmiotem konkursu (przedłożenie tych dokumentów nie jest 

wymagane jeśli znajdują się one w aktach Udzielającego zamówienia) 

7) Dokumenty potwierdzające staż pracy (przedłożenie tych dokumentów nie jest wymagane 

jeśli znajdują się one w aktach Udzielającego zamówienia) 

8) Oświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów (wskazanie lat oraz orientacyjnej  ilości 

zabiegów) – załącznik nr 4. 

9) Oświadczenie oferenta o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczą się przeciwko 

niemu postępowania karne (treść oświadczenia zawiera formularz oferty). Złożenie 

oświadczenia niezgodnego z prawdą powoduje wykluczenie oferenta z postępowania. 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo żądania zaświadczeń lub innych 

dokumentów  potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń. Na dzień 

rozpoczęcia udzielania świadczeń należy złożyć zaświadczenie z Sądu o niekaralności. 

10) Dokumenty potwierdzające dane o Oferencie, tj.: 

a) Decyzję lub informację o nadaniu numeru identyfikacyjnego „REGON”, 

b) Decyzję lub informację o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej „NIP”, 

c) Potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską;  

d) Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Oferenta 

mającego udzielać świadczeń tj. prawo wykonywania zawodu z wpisem pożądanej 

specjalizacji lub inny dokument (np. dyplom) potwierdzający daną specjalizację  

(w tym inne kwalifikacje i uprawnienia); 

e) inne certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia potwierdzające posiadane umiejętności.  

4.4. Wszystkie strony oferty i załączniki, muszą być parafowane przez Oferenta.  

4.5. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.  

4.6. Wszystkie załączone do oferty dokumenty, muszą zawierać dane aktualne na dzień składania 

oferty. 

4.7. 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. 

 

5. Zasady ustalania wynagrodzenia  

 

5.1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji świadczeń objętych umową stanowić będzie: 

a) Wysokość wypłaty wynagrodzenia dla lekarza w zespole (również kierowanie oddziałem) 

w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji i Poradni Urazowo – 

Ortopedycznej lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Poradni Leczenia Bólu 

określona jest w załączniku nr 1 do umowy. 

b) Za pracę w godz. 15.05-7.30 oraz całodobowy nadzór nad pacjentami Oddziału w dni 

świąteczne i wolne od pracy wg iloczynu wypracowanej liczby godzin w miesiącu i stawki 

za 1 godzinę.  

5.2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklach miesięcznych. 

5.3. Lekarz przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia zobowiązany jest podać na piśmie 

nazwę banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będzie wynagrodzenie. 

 

 



6. Kryteria oceny przy wyborze oferty 

6.1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających 

wymagania. 

6.2. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 

 

60 % CENA 

20% 

UZYSKANIE TYTUŁU SPECJALISTY W OKRESIE MAX. 24 

MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE OFERTY– dotyczy 

zakresu ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

STAŻ PRACY -  dotyczy  zakresu anestezjologia i intensywna terapia 

20% INDYWIDUALNA OCENA CZŁONKÓW KOMISJI 

 

a) W kryterium Cena punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Cn x 100 pkt = C x ranga x ilość członków komisji 

      Ck 

gdzie:  Cn – najniższa zaoferowana cena/stawka w danym zakresie świadczeń 

 Ck – cena proponowana przez danego oferenta 

 C -  ilość punktów oferowanych przez oferenta 

 

b) W kryterium Uzyskanie tytułu specjalisty – lekarz ortopeda punkty liczone będą w 

następujący sposób: 

Uzyskanie tytułu specjalisty Liczba punktów 

w okresie ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem oferty 10 

powyżej 25 miesięcy od złożenia oferty 0 

 

W kryterium Staż pracy – lekarz anestezjolog punkty liczone będą w następujący 

sposób: 

Staż pracy Liczba punktów 

10 – 15 lat 10 

16 – 20 lat 20 

powyżej 20 lat  30 

 

C = Lp x ranga 

gdzie: Lp - liczba punktów w kryterium  

 C - ilość punktów oferowanych przez oferenta 

 

c) W kryterium Indywidualna ocena członków Komisji punkty liczone będą w 

następujący sposób: 

Oceniane będzie przez Członków Komisji na podstawie przedłożonych dokumentów 

dotyczących kwalifikacji i/lub przeprowadzanych rozmów z oferentami 

 

Skala punktowa 0 – 100 (jako wielokrotność 10 pkt) 

Suma punktów poszczególnych członków Komisji x ranga 

 

6.3. Komisja konkursowa może dokonać wyboru większej niż jedną liczby ofert.  

 

7. Czas, na który zostanie zawarta umowa 
 



7.1. Umowa zostanie podpisana z dniem obowiązywania od 01.02.2018 r.. 

7.2. Umowa zostanie zawarta na czas określony. 
 

8. Oferta cenowa 
 

8.1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i jest ceną 

brutto, która zawiera już wszystkie elementy cenotwórcze. 

8.2. Proponowana cena za świadczenia zdrowotne jest obowiązująca przez cały okres 

obowiązywania umowy a  liczba świadczeń wskazana w formularzu jest szacunkowa i nie 

stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta. 

8.3. Cenę należy podać na Formularzu Ofertowym określonym w Załączniku Nr 1 do 

szczegółowych warunków konkursu. 
 

9. Miejsce i termin składania ofert  
 

9.1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na której Oferent umieszcza nazwę oraz adres, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.  

9.2. Koperta powinna zawierać adnotację;  

„Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu; anestezjologii i intensywnej terapii A.I.4240-1/2018 
9.3. Oferty należy składać w Sekretariacie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 

(budynek nr 4, al. Modrzewiowa 22, Kraków) lub nadać w formie przesyłki pocztowej, tak by 

oferta dotarła do Szpitala nie później niż do dnia 23.01.2018 r. do godziny 13:00. O terminie 

wpłynięcia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Szpitala.  

9.4. Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną 

zwrócone Oferentowi bez otwierania. 

9.5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzu udostępnionym przez 

Udzielającego Zamówienie lub druku sporządzonym na jego podstawie. 

 

10. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu 

10.1. Otwarcie ofert nastąpi 23.01.2018 r. o godz. 13.30 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 

 

10.2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie KCRiO przy al. Modrzewiowej 22 do 

dnia 24.01.2018 r. 

10.3. O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje faksowo, e-mailem, listownie lub 

telefonicznie Oferentów biorących udział w konkursie oraz umieści informację na 

tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 4. 
 

11. Środki ochrony prawnej: 

Środki ochrony prawnej przysługujące Świadczeniodawcom biorącym udział w postępowaniu 

zgodnie z art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 

26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.  
 

12. Uczestnicy postępowania przekazują sobie informacje pisemnie, e-mailem lub faksem. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu 

składania ofert lub terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

14. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować pisemnie na nr faksu: 12 425-12-28 

lub adres e-mail: office@kcr.pl.  Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego 

jest Pani Barbara Łysiak, tel.: 12 428 73 83. 



15. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Dane identyfikujące oferenta 

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta 1 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta 2 

Załącznik nr 5 -  Wzór umowy 

          

       .................................................... 

        Podpis Dyrektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 konkursu 

                                                                                                     Znak sprawy: A.I.4240-1/18                                                                                                                      

………………………………… 

(Pieczęć Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

         Nazwa praktyki  

(w przypadku innych podmiotów proszę o podanie nazwy placówki, adresu siedziby, danych 

dotyczących placówki, personelu medycznego, liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających 

świadczeń): *  

 

 

………………………………………………………………....................................................… 

Imię i nazwisko:      

………………………………………………........................................................................… 

Adres: 

ul. ............................................................................................................................................ 

kod ..................... miejscowość ............................................................................................... 

Telefon: ................................................... , adres e-mail………………………………………. 

NIP................................ REGON ...................................... PESEL: .................................................... 

Nr prawa wykonywania zawodu: .................................................... (dołączyć kserokopię) 

Nr wpisu do właściwego rejestru: .....................................................  (dołączyć kserokopię) 

Nazwa organu, który dokonał wpisu: .................................................................................... 

Posiadam tytuł specjalisty (dołączyć kserokopię): 

 

........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

……………………………. 

Podpis Oferenta 
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FORMULARZ OFERTY 

 
 

1) Cena (brutto) wyrażone w PLN  przedmiotu zamówienia (lekarz ortopeda): 

 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

Maksymalne 

wynagrodzenie 

miesięczne 
  

Proponowana kwota 

Świadczenia udzielane pacjentom 

Szpitala w godzinach 07.30 do 15.05 

(w dniach od pon.do pt.) w pełnym 

zakresie funkcjonowania Oddziału 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i 

Rehabilitacji 

7000,00  

Świadczenia udzielane pacjentom w 

godzinach 15:05 – 7:30 oraz w dni 

świąteczne i wolne od pracy w pełnym 

zakresie funkcjonowania Oddziału 

70,00  

 
 

 

2) Cena (brutto) wyrażone w PLN  przedmiotu zamówienia (lekarz anestezjolog): 
 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

Maksymalne 

wynagrodzenie 

miesięczne 
  

Proponowana kwota 

Świadczenia udzielane pacjentom 

Szpitala w godzinach 07.30 do 15.05 

(w dniach od pon.do pt.) w pełnym 

zakresie funkcjonowania Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

10000,00  

Świadczenia udzielane pacjentom w 

godzinach 15:05 – 7:30 oraz w dni 

świąteczne i wolne od pracy w pełnym 

zakresie funkcjonowania Oddziału 

70,00  

 

 

 
 



3) Kierowanie oddziałem: 

 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

Maksymalne 

wynagrodzenie 

miesięczne (w zł) 
  

Proponowana kwota 

Zastępca Lekarza kierującego 

Oddziałem Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii 

2500,00  

 

 
4) Poradnie Specjalistyczne: 

 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

Maksymalna wartość 

świadczeń 

zrealizowanych przez 

lekarza i zapłaconych 

przez NFZ 
  

Proponowany udział 

Porada w Poradni Urazowo - 

Ortopedycznej 
40%  

Porada w Poradni Leczenia Bólu 35%  

 

 

 

 

 
...........................................................   .................................................... 

                       data                   podpis Oferenta 

 

 

 
*oferent, wypełnia formularz tylko w zakresie, w którym składa ofertę 
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“Oświadczenie Oferenta” 
 

(wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 

 

  Nazwa Oferenta. ................................................................................................................... 

   .............................................................................................................................................. 

  Adres ..................................................................................................................................... 
 

 

 

Niniejszym, oświadczam, że: 
 

1) Zapoznałem się z treścią ogłoszenia, warunkami konkursu oraz projektem umowy 

i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

2) Oświadczam, iż jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym 

zgodnie z wymogami ustawowymi. 

3) Oświadczam, iż posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania świadczenia, 

dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz jestem zdolny do wykonania 

przedmiotowych świadczeń zdrowotnych - zgodnie z warunkami konkursu oraz 

obowiązującymi przepisami. 
4) Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 

233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłem/am 

karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie czy nieumyślnie i nie toczy się 

przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystam z pełni  praw publicznych. 

5) Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, 

obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym 

mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej.   

6) Złożoną ofertą pozostanę związany przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
7) Oświadczam, iż pozostaję w dyspozycji w celu wykonywania przyjętego zamówienia   

8) Jestem gotowy do realizacji świadczeń od daty obowiązywania umowy. 

9) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienie.  

 

 

 

 

 

 

............................                                                               .............................                                                                                                 
                miejsce i data                                                                             podpis Oferenta 
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Oświadczenie 
 

Oświadczam, że: 

 

1) Wykonuję świadczenia zdrowotne ……………………lat; 

 

2) Brałem udział w średnio 10/20 zabiegach w zakresie endoprotezoplastyki
*
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ................……………………..………… 

                                                                                                             Podpis Oferenta 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


