
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, tel: (087) 5172 314 

na podstawie art. 26  ustawy z 15.04.2011r.  o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z 

późn.zm.)  

ogłasza    

   KONKURS OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

  
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez uprawnione podmioty, w zakresie: 

• udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego (ratownik medyczny lub 

ratownik medyczny dodatkowo wykonujący czynności kierowcy karetki pogotowia ratunkowego) w 

Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego, 

• udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego (ratownik medyczny lub 

ratownik medyczny dodatkowo wykonujący czynności kierowcy karetki pogotowia ratunkowego) w 

Podstawowym Zespole Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego, 

• udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego ((ratownik medyczny lub 

ratownik medyczny dodatkowo wykonujący czynności kierowcy karetki pogotowia ratunkowego) w 

Ambulansie Transportowym SP ZOZ w Sejnach 

 

i zaprasza do składania ofert: 

 

   Ratowników medycznych: 

-  spełniających wymagania określone w art. 10 i 58 ustawy z dnia 8  września 2006 r. o  Państwowym   

Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.); 

 

Okres zawarcia umowy na udzielanie świadczeń ustala się na okres  24.10.2019 r – 30.09.2021 r. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 24.10.2019 r. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,        

w tym z projektem umowy,  można zapoznać się  w  Dziale Kadr i Płac SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr 

Edwarda Rittlera 2, w godzinach  700 - 1435   tel. (087)  5172321.  

Obowiązujące formularze oferty oraz wzór umowy można otrzymać  w Dziale Kadr i płac. 

Formularze oferty, wzór umowy oraz szczegółowe warunki konkursu będą również  dostępne od dnia 

na stronie internetowej: www.szpital.sejny.pl  
 

Oferty w zamkniętych kopertach z odpowiednim napisem: „KONKURS OFERT – RATOWNIK  

MEDYCZNY”   

należy składać w Sekretariacie SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, do dnia: 18.10.2019 r. 

do godz. 1000.   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2 w dniu 18.10.2019 r. 

o godz. 1100.   

Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz jego ogłoszenie (na tablicy SP ZOZ w Sejnach i na stronie 

internetowej) nastąpi do dnia  23.10.2019 r.  

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do  odwołania konkursu w całości lub jego części, 

unieważnienia na  każdym etapie w dowolnej części, zmiany terminu rozstrzygnięcia, przesunięcia 

terminu składania ofert . 

Oferty są wiążące dla stron w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert. 

                                                                                                                    

/-/ Waldemar Kwaterski 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

  


