
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT  
W CELU ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
 
Na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”: 
 
 

ZARZĄD 
spółki Ratownictwo Medyczne 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie 
ul. Młyńska 6, 66 – 200 Świebodzin  

Oddział Góra 
e-mail: HR@nowyszpital.pl 

 
Zaprasza 

podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert  
i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych na okres do 24 miesięcy. 
 
Rodzaj świadczeń: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

Zakres świadczeń: 

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu lub ratownika 
medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego. 

2. udzielanie świadczeń w zakresie Koordynator RTM w oddziale. 

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:  
Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, oraz spełniające wymagania określone w 
„Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.  
 
Materiały konkursowe:  
Oferta powinna być zgodna ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert”, które można 
otrzymać w formie pisemnej w oddziale spółki Ratownictwo Medyczne spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącej się w Górze, adres: Os. K. Wielkiego 8F kod 
pocztowy: 56-200, w godz. 07:00 do 14:35 od poniedziałku do piątku. 
 
W miejscu powyżej wskazanym oferenci mogą się zapoznać ze „Szczegółowymi warunkami 
konkursu ofert” i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu. 
 
Z projektem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych można zapoznać się w oddziale 
spółki Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącej się w 
Górze, adres: Os. K. Wielkiego 8F, w godzinach od 07:00 do 14:35 od poniedziałku do 
piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia. 
 
 



Oferta:  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
„Szczegółowych warunków konkursu ofert”, w formie pisemnej, w języku polskim, w 
sposób czytelny, pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert”. 
Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wskazane w „Szczegółowych warunkach 
konkursu ofert”. 
 
Miejsce i termin składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2020, do godziny 9:00,  
w sekretariacie oddziału spółki Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością mieszczącej się we Wschowie, adres: ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, kod 
pocztowy: 67-400. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana, jako złożona w terminie, 
jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i 
wpłynie do sekretariatu oddziału spółki Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością mieszczącej się we Wschowie, adres: ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, przed 
wyznaczonym terminem składania ofert. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina 
wpływu oferty odnotowana w dzienniku korespondencyjnym Biura Zarządu spółki 
Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00, w oddziale Spółki 
Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącej się  
we Wschowie, adres: ul. Ks. Andrzeja Kostki 33. 
 
Termin związania ofertą:  
Oferent będzie związany ofertą przez okres 60 dni, od dnia upływu terminu do składania 
ofert. 
 
Ogłoszenie rozstrzygnięcia:  
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane zostanie w oddziale Spółki 
Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącej się  
w Górze, adres: Os. K. Wielkiego 8F kod pocztowy: 56-200, poprzez wywieszenie listy na 
tablicy ogłoszeń, przez okres co najmniej 7 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu 
przez Prezesa Zarządu spółki Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

                     
Odrzucenie oferty:  
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: (1) została złożona po terminie, (2) zawiera nieprawdziwe 
informacje, (3) jeżeli nie określa przedmiotu ofert lub nie podaje liczby lub ceny, (4) zawiera 
rażąco niską cenę, (5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, (6) oferta jest ofertą 
alternatywną, (7) oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych 
przepisami prawa lub w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” lub (8) została złożona 
przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, została 
rozwiązana przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub podmiot leczniczy 
spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub 
rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z 
przyczyn leżących po stronie oferenta. 



Unieważnienie konkursu:  
Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli: (1) nie wpłynęła żadna oferta, (2) wpłynęła jedna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu, chyba że w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta 
niepodlegająca odrzuceniu a z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 
samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, (3) odrzucono wszystkie oferty, 
(4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą spółka Ratownictwo Medyczne 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczyła na finansowanie świadczeń w danym 
postępowaniu, (5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów spółki Ratownictwo 
Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 
 
Protest i odwołanie:  
Podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 26 ust. 
1 ustawy o działalności leczniczej, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: 
protest i odwołanie.  
 
Protest:  
W toku konkursu, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej 
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, 
który rozpatrywany jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Protest złożony po terminie 
nie podlega rozpatrzeniu. 
 
Odwołanie:  
Podmiot biorący udział w konkursie może wnieść do Prezesa Zarządu spółki Ratownictwo 
Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 
rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, które 
rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wniesione po 
terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
 
Zastrzeżenia udzielającego zamówienie:  
Spółka Ratownictwo Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie, w całości lub części, oraz do 
przesunięcia terminu składania ofert, otwarcia ofert lub opublikowania rozstrzygnięcia 
konkursu, bez podania przyczyny. 
 

 
                                                 

Prezes Zarządu 
Ratownictwo Medyczne 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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