Postępowanie konkursowe nr 21/2022
Załącznik nr 1 do SWKO

..................................................
miejscowość, data
SPWZOZ w Stargardzie
73- 110 Stargard
ul. Wojska Polskiego 27
O F E R TA

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W RAMACH LECZENIA SZPITALNEGO
W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W GODZINACH DYŻURU MEDYCZNEGO.
I. DANE OFERENTA:
1. Pełna nazwa i adres Oferenta:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres e mail 1):
.................................................................................................................................
1)
Telefon do kontaktu ………………………………………………………………………….
1)

należy podać obowiązkowo

Nazwa i numer wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:
............................................................................................................................................................................
Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (nr NIP):
............................................................................................................................................................................
PESEL...................................................................................................................................
Zawód.......................................................................................................................................
Nr prawa wykonywania zawodu.........................................................
Specjalizacja w zakresie ( stopień specjalizacji)....................................................................
Nr dokumentu specjalizacji................................................................................................
Dodatkowe umiejętności i doświadczenie zawodowe:
............................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (o ile nie pokrywa się z adresem Oferenta)
............................................................................................................................................................................

......................................................................
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)
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II. 1. OFERTA CENOWA
Proponuję: wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem
niniejszego postępowania konkursowego w godzinach dyżuru medycznego ………..…zł
brutto (słownie: ………………………..) za 1 godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych.

II.2. OFERTA DOSTĘPNOŚCI
Deklaruję:
Minimalną liczbę godzin w stosunku miesięcznym przeznaczonych na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego w godzinach
dyżuru medycznego: w ilości ...........................1) godzin2).

1)

Minimalna liczba godzin nie może być mniejsza niż wskazana w rozdziale IV pkt 3 SWKO oraz liczba ta powinna stanowić
krotność godzin 1 dyżuru szesnasto lub dwudziestoczterogodzinnego lub sumy tych krotności.
2)

W przypadku wyboru oferenta i zawarcia umowy w toku niniejszego postępowania, w okresie realizacji umowy - zapotrzebowanie
Udzielającego zamówienie na minimalną liczbę oferowanych godzin może ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacją
funkcjonowania oddziału bądź zmniejszeniem środków finansowych uzyskanych od NFZ lub innych płatników. Za niewykonanie
minimalnej liczby godzin, wskazanej w części II.2 Oferentowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie ani żadne inne roszczenia
finansowe.

......................................................................
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

Postępowanie konkursowe nr 21/2022

III. OŚWIADCZENIE OFERENTA
1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz Szczegółowymi Warunkami
Konkursu Ofert i nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń dotyczących ww. dokumentów
oraz przyjmuję je do stosowania;
2. Zapoznałem się i akceptuję wzór umowy;
3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienia;
4. Wykonam świadczenia wymienione w ofercie zgodnie z przepisami prawa, aktualną
wiedzą medyczną i treścią umowy zawartej z udzielającym zamówienia;
5. Spełniam warunki realizacji umowy w okresie związania ofertą oraz będę spełniać przez
cały okres realizacji umowy,
6. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym.

......................................................................
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)
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IV. W CELU UZNANIA, ŻE OFERTA SPEŁNIA WYMAGANE WARUNKI,
**
OFERENT DOŁĄCZA DO OFERTY NASTEPUJĄCE DOKUMENTY
(na podstawie części V pkt 1 SWKO):
1) poświadczony za zgodność z oryginałem przez Oferenta dokument potwierdzający wpis Oferenta
do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nie starszy niż 3 miesiące),
2) poświadczony za zgodność z oryginałem przez Oferenta dokument potwierdzający wpis Oferenta
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku podmiotów
podlegających wpisowi do tej ewidencji (nie starszy niż 3 miesiące),
3) poświadczony za zgodność z oryginałem przez Oferenta odpis aktualny z Krajowego Rejestru
Sądowego, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru (nie starszy niż 3
miesiące),
4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopie (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów, a na żądanie udzielającego zamówienia oryginały) dokumentów
potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza osoby lub osób, które
będą udzielały świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia (dyplom, prawo wykonywania zawodu
lekarza, dyplomy specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, itd.),
5) poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta kserokopia regulaminu organizacyjnego
podmiotu leczniczego, jeżeli Oferent ma obowiązek sporządzenia takiego regulaminu,
6) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) polisy OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z rozszerzeniem na choroby zakaźne, w tym wirusowe
zapalenie wątroby i wirusa HIV oraz w zakresie wszelkiego ryzyka związanego z wykonywaniem
niniejszej umowy na czas jej obowiązywania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz. 866),
7) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia potwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy osób wykonujących przedmiot zamówienia wydanego przez lekarza
medycyny pracy,
8) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) aktualnego badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, wydane
przez lekarza medycyny pracy,
9) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) dokumentu, potwierdzającego aktualny poziom przeciwciał przeciwko
WZW typu B oraz odrze (przeciwciała w kl. IgG) (załączenie dokumentu wymagane tylko
w przypadku Oferentów, którzy nie przedstawili go Udzielającemu zamówienia przed dniem
składania ofert), a w przypadku posiadania poziomu przeciwciał niezgodnego z obowiązującymi
normami dodatkowo potwierdzenie zaszczepienia przeciwko WZW typu B lub odrze, wykonanego
po badaniu poziomu przeciwciał,
10) potwierdzona za zgodność oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) zaświadczenia o przeszkoleniu wstępnym z zakresu epidemiologii
(należy dostarczyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Udzielającego zamówienia, najpóźniej
w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy),
11) pełnomocnictwo wystawione zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta
składana jest przez pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu Oferenta,
12) potwierdzona za zgodność oryginałem przez Oferenta kserokopia (kserokopia sporządzona
z oryginałów dokumentów) zaświadczenia o odbytym okresowym szkoleniu BHP,
13) inne, dodatkowo składane przez oferenta:…………………………………………….

......................................................................
( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)
** należy skreślić pozycje dokumentów, których oferent nie składa
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Klauzula informacyjna dla oferenta w postępowaniu na udzielanie świadczeń
zdrowotnych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 27, 73-110 Stargard.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którą można kontaktować się pod
adresem: iod@zozstargard.pl.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej
z 15.04.2011 r. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych z 27.08.2004 r.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu przeprowadzana
postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie
chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych
w godzinach dyżuru medycznego na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w przedmiotowym
postępowaniu a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do archiwizowania
dokumentacji w związku z postępowaniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania1, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2 oraz skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałam/em się z powyższą informacją:
……………………………………………
(data i podpis Oferenta)

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania i wyboru oferenta, ani zmianą
postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

