SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz stomatologii
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądzu

Uwagi wstępne.
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu Zamówienie oferty.
3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert” w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym oraz zawierać wszelkie
wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie
określonym w ogłoszeniu.
7. Konkurs ofert jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki konkursu.
Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz stomatologii.
2. Prowadzeniu dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej oraz do stosowania
się w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich, skierowań, opinii, zaświadczeń i
dokumentacji medycznej do przepisów obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń z tytułu
umowy wynika z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczba osób
uprawnionych do świadczeń zdrowotnych nie jest wiążąca dla Udzielającego Zamówienie.
Termin związania ofertą oraz czas wykonania umowy
Oferent będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
Umowa na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawarta od dnia
1 stycznia 2013 r na czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego
zamówienia, z prawem do corocznej renegocjacji warunków wynagrodzenia i dostępności
świadczeń.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie kserokopie dokumentów oraz załączniki wymagane w
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem

odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.
5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonej ofercie
spowoduje jej odrzucenie.
6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent.
7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego
Zamówienie przed upływem terminu składania ofert.
Oferta
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym Udzielającego Zamówienie, zgodnie
z dostępnym wzorem.
2. Ponadto do ofert należy dołączyć:
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wraz z informacją, że nie
zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń,
- oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania
świadczeń zdrowotnych, takich jak: dyplom, specjalizacje, prawo wykonywania zawodu;
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub oświadczenie oferenta o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem przedłożenia
jej w dniu ewentualnego podpisywania umowy;
- oryginał lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich wraz dokumentami potwierdzającymi nadanie numeru
NIP i REGON;
3. Oferty należy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie .............. (wymienić zakres konkursu
zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)"
Kryteria oceny oferty.
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi
kryteriami:
a) Kwalifikacje odpowiadające potrzebom Udzielającego Zamówienie w zależności od
rodzaju świadczeń;
b) cena za udzielanie świadczeń.
Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2012 roku do godziny 10.00 w siedzibie zakładu.
Mokre 115 86-300 Grudziądz.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przebieg konkursu.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.12.2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie
zakładu.
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej:
a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych
ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki
konkursu, a które zostały odrzucone, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia
zgłoszone przez oferentów;

b) w części niejawnej komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z
ofert.
Środki odwoławcze.
1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent
może złożyć do Komisji konkursowej pisemnie umotywowaną skargę. Komisja
rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.
2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
3. Oferent, może złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowany protest dotyczący
rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach
konkursu.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Rozstrzygnięcie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego
złożenia.
6. Po wniesieniu protestu Udzielający Zamówienie, aż do rozstrzygnięcia protestu nie
może zawrzeć umowy.
7. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający Zamówienie powtarza konkurs ofert.
Udzielający Zamówienie może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.
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Podpis kierownika

