
 
 

 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

 
 
na realizację zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia 

szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  

w Opolu – ocena stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badania fizykalne w celu realizacji „Programu lekowego – 

profilaktyka zakażeń wirusem RS”. 

Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).   

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego 

zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i 

Neonatologii w Opolu - ocena stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badania fizykalne  

w celu realizacji „Programu lekowego – profilaktyka zakażeń wirusem RS”. 

2. Planowany termin realizacji świadczenia – 01.10.2021 r. – 30.04.2022 r.   

3. Wymagania w stosunku do udzielających świadczeń zdrowotnych: 

lekarze specjaliści w dziedzinie neonatologii lub lekarze z II 0 specjalizacji  w dziedzinie neonatologii 

4.  Oferent – podmiot leczniczy wskazuje liczbę osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

wskazuje ich kwalifikacje zawodowe wymagane zgodnie z warunkami konkursu ofert. 

5. Oferenci składają oferty na formularzu, w którym wskażą stawkę za 1 badanie. 

6. Przewidywana ilość badań do wykonania w okresie obowiązywania umowy – 100. 

7. Maksymalna cena za 1 badanie wynosi 90 zł. 

8. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących realizacji świadczeń. 

9. Do oferty należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów, potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem przez oferenta: 

1) dyplom lekarza, 

2) prawo wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem, strona 2 i 3 , strona z wpisaną specjalizacją), 

3) dyplom specjalizacji/specjalisty, 

4) decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą albo wypis  

z takiego rejestru, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

5) kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o dostarczeniu polisy do dnia podpisania umowy, 

w przypadku wyboru oferty. 

10.  Na żądanie zamawiającego oferent przedkłada oryginały w/w dokumentów.  



11. W razie braku dokumentów o których mowa w ust. 9 lub ich złożenia w niewłaściwej formie, 

udzielający  zamówienia może wezwać oferenta do usunięcia braków, pod rygorem odrzucenia oferty 

w wyznaczonym terminie. W tym trybie nie można usunąć braku oferty cenowej. 

12. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Klinicznego 

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 

13. Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną zawarte w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.10.2021r. do 30.04.2022 r. Warunkiem podpisania 

umowy będzie dostarczenie orzeczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy. 

14. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

  
 

 
   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


