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Dyrektor
Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

w Starogardzie Gdañskim
ul. Skarszewska 7; 83 - 200 Starogard Gdañski

na podstawie: art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziala1noci leczniczej (Dz. U. Z 2022 r. poz. 633 Z pOn. zm.)

OGLASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE WIADCZEN ZDROWOTNYCH
(Ha pacjentów Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdañskim

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez ratownika medyczne2o w oddzialach Szpitala
calodobowych wiadczeñ zdrowotnych - samodzielnie lub na ziecenie lekarza, zgodnie z
zakrcsem uprawnieñ i na warunkach okre1onych dia ratownika medycznego w obowiqzujqcych
przepisach prawa, oraz zabezpieczenie i opieka nad pacjentem podczas transportu z lub do
oddzialu Szpitala

1. Udzielanie wiadczeñ zdrowotnych obejmuje pacjentOw Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdañskim. Swiadczenia udzielane bçd w oddzialach
Szpitala - mieszczcych sic w siedzibie Szpitala w Starogardzie Gdañskim przy ul.
Skarszewskiej 7, oraz poza siedzib4 Szpitala w przypadku koniecznoci zabezpieczenia
pacjentów podczas transportu.

2. Do konkursu mogq przyst4piá osoby posiadajqce uprawnienia ratownika medycznego zgodnie
z obowi4zujcymi przepisami, które wykonujq lub zobowiq sic do wykonywania zawodu w
ramach dzia1a1noci gospodarczej.

3. Termin rozpoczçcia udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 1 luty 2023 r. Proponowany czas
trwania umowy - do 31 grudnia 2024 r.

4. Oferty mozna skladaó w dwóch zakresach wymiaru czasu udzielanych wiadczeñ -

uza1enionych od minimalnej liczby godzin udzielania wiadczeñ w miesicu kalendarzowym
- odpowiednio 168 lub 84 godziny.

5. Szczególowe warunki konkursu - w tym harmonogram przeprowadzenia konkursu, materialy
niezbçdne do przygotowania oferty, kryterium oceny ofert oraz wzór umowy na podstawie,
której udzielone zostanie zamówienie, Udzielaj4cy zamówienia udostçpni Oferentom w pokoju
nr 4 (Dzial Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi) w budynku administracyjnym Szpitala w godz.
od 9.00 do 14.35 od dnia 30 grudnia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2023 r.

6. Oferty - nale2y skladaé w sekretariacie Udzie1aj4cego zamówienia - pokój nr 6 (parter) w
budynku administracyjnym Szpitala, w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastqpi tego samego dnia o godz. 11.30 - w pokoju nr 4 (Dzial Zarzqdzania
Zasobami Ludzkimi) w budynku administracyjnym Szpitala.

7. Przewidywany termin rozstrzygniçcia konkursu - 20 stycznia 2023 r. godz. 11.30. Wyniki
konkursu zostan wywieszone na tablicy ogloszeñ w siedzibie Udzie1ajcego zamówienia oraz
umieszczone na stronie internetowej - www.bip.kocborowo.pl , w zakladce konkursy ofert.

8. Udzie1ajcy zamówienie zastrzega sobie prawo do przesuniçcia terminu skiadania ofert,
odwolania lub uniewanienia konkursu na kadym etapie toku postçpowania konkursowego,
wyboru mniejszej liczby ofert spelniajqcych wymogi - bez podania przyczyny.

9. Wszelkie koszty zwhzane ze ziozeniem oferty ponosi Oferent.

DYREKTOR TALA

1i', med. J4ek Bielan


