
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY 
 

do postępowania w trybie konkursu ofert 
prowadzonego na podstawie 

art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)  

oraz zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym  z dnia 8 września 2006 r. 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 882 z późn. zm.)  na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w powiecie chełmskim, krasnostawskim i włodawskim 
przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji jako ratownik medyczny  

 

I. Przedmiot zamówienia 
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  

i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich 
innych zachorowań. 

2. Realizacja zadań transportu sanitarnego oraz obstaw i pokazów medycznych oraz innych, 
zleconych w ramach wykonywania zawodu (zadań), prowadzenie pojazdu do serwisu. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w SRM Chełm na obszarze jej działania jako: 

- ratownik medyczny z gotowością do jednoczesnego wykonywania obowiązków prowadzącego 
pojazd uprzywilejowany lub inny używany do wykonywania świadczeń, 
 

4. Miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych zlokalizowane są na obszarze działalności 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ tj. powiat chełmski, krasnostawski   
włodawski. Oferta składana jest na wszystkie trzy powiaty jednocześnie, ze wskazaniem 
docelowego powiatu, w którym przyjmujący zamówienie preferuje udzielanie świadczeń. 

5. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 września 2021 r.  
II. Realizacja przedmiotu zamówienia 
1. Czas udzielania świadczeń: według miesięcznych grafików ustalanych dla Przyjmującego 

Zamówienie przez Udzielającego Zamówienia, zapewniających ciągłość udzielania 
świadczeń zdrowotnych we wszystkie dni tygodnia. 

2. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej w wersji papierowej i elektronicznej. 
3. Dyspozycyjność i gotowość do prowadzenia szkoleń i pokazów organizowanych przez 

SRM Chełm – warunki i zapłata ustalane indywidulanie odrębną umową (aneksem do 
umowy podstawowej). 

4. Stosowanie obowiązujących u Udzielającego Zamówienia: 
1) standardów medycznych procedur ratowniczych, 
2) cennika świadczeń medycznych, 
3) odzieży ochronnej i roboczej, 
4) zapisów Systemu Zarządzania Jakością, 
5) innych obowiązujących zasad organizacyjnych (w tym przystąpienie do ewentualnego 

egzaminu wewnętrznego organizowanego przez Udzielającego Zamówienie. 
W przypadku negatywnego wyniku lub odmowy przystąpienia do egzaminu 
wewnętrznego zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy bez okresu 
wypowiedzenia.)  

5. Udzielający Zamówienia udostępni Przyjmującemu Zamówienie: 
1) środki transportu sanitarnego 
2) aparaturę i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie ambulansów, 
3) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 
4) miejsca wypoczynkowe w pomieszczeniach socjalnych, w miarę istniejących warunków 

lokalowych, 
5) dostęp do systemu informatycznego stosowanego u Udzielającego Zamówienie po 

uzyskaniu odpowiednich uprawnień. 
III. Przyjmujący Zamówienie 
1. Zamówienie może zostać udzielone wyłącznie osobom legitymującym się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika 

medycznego. 
2. Wskazane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe Przyjmującego 

Zamówienie : 
1) Ratownik medyczny w zespołach ratownictwa medycznego: 



 
 

a) osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego, 
b) osoba, która posiada certyfikat z przynajmniej jednego kursu (ALS/ACLS lub ITLS/PHTLS), 
c) staż pracy jako ratownik medyczny  

2) Ratownik medyczny prowadzący pojazd w zespołach ratownictwa medycznego (zespół wyjazdowy 
S 3 –osobowy, zespół wyjazdowy P 2 –osobowy: 
a) osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego, 
b) osoba, która posiada certyfikat z przynajmniej jednego kursu (ALS/ACLS lub ITLS/PHTLS), 
c) osoba, która posiada prawo jazdy kategorii C (powyżej 3,5 t) oraz uprawnienia do prowadzenia 

pojazdu uprzywilejowanego kategorii C , (ewentualnie kat. B dla wybranych pojazdów), 
d) osoba, która posiada co najmniej roczny staż kierowania takim pojazdem poświadczony 

odpowiednimi dokumentami lub co najmniej 3 letni staż jako czynny kierowca, 
e) staż pracy jako ratownik medyczny  

3) Ratownik medyczny w zespołach transportowych i innych: 
a) osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego. 

 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji. 
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz winna być 
podpisana przez Oferenta. 

4. Ofertę, wraz z wszystkimi załącznikami, należy złożyć w papierowym, zamkniętym 
opakowaniu, opatrzonym napisem:  

 
Imię i nazwisko oferenta ………………………………………………………………. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………. 
 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
w SRM Chełm w rejonie działania  

tj. w powiecie chełmskim, krasnostawskim, włodawskim w charakterze  ratownika 
medycznego 

 
Preferowane miejsce świadczenia usług – powiat …………………………… 

 
Nie otwierać przed dniem 27 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 

 
Telefon kontaktowy ………………………………… 

 
 

 
 
 
do dnia 27.08 2021 r. do godz. 900 w sekretariacie SRM Chełm, ul. Rejowiecka 128 
(decyduje data i godzina wpływu w sekretariacie SRM Chełm). 

5. Otwarcia i rozpatrzenia ofert dokona komisja konkursowa w dniu 27.08.2021 r.  
o godz. 1000. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu   27.08.2021 r. Z wynikiem konkursu ofert 
można zapoznać się indywidualnie w dniu 30.08.2021 r. od godz. 1000 w siedzibie 
ogłaszającego  (22-100 Chełm, ul. Rejowiecka128). 

7. Każda strona Oferty oraz jej załączników powinna być opatrzona kolejnym numerem 
strony w prawym górnym rogu. 

8. Dla uznania ważności Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w niniejszej 
specyfikacji dokumenty lub ich kserokopie. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Oferent winien zaznaczyć, na odpowiednich dokumentach, które informacje uznaje jako 
tajemnicę Oferenta. 

11. Oferta powinna zawierać – pod rygorem nieważności – wszystkie wymienione 
informacje, oświadczenia i dokumenty: 
1)  I n f o r m a c j e: 



 
 

a) Imię i nazwisko Oferenta, adres zamieszkania, numer telefonu, 
b) Numer PESEL, 
c) Numer REGON, 
d) NIP, 
e) Oferowane stawki brutto* należności za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych  oraz 

dodatki – nie wyższe, niż : 



 
 

Zespoły ratownictwa medycznego – powiat chełmski 
 
 Zespół wyjazdowy 

specjalistyczny 

Zespół wyjazdowy podstawowy 2-

osobowy 

Zespół wyjazdowy podstawowy 3-osobowy, 

Skład: 2 osoby medyczne 

+ ratownik medyczny kierujący pojazdem 

 Ratownik 

kierujący 

pojazdem 

Ratownik 

medyczny 

Ratownik 

kierujący 

pojazdem 

Ratownik 

medyczny – 

kierownik zespołu 

Ratownik 

medyczny – 

kierownik zespołu 

Ratownik 

medyczny 

Ratownik 

medyczny 

kierujący 

pojazdem 

Maksymalna stawka na godzinę  

od  01.09.2021 r. do 31.01.2022 r.* 
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 38,50 zł 

Dodatek za zespół dwuosobowy - - 1 zł 1 zł - - - 

Dodatek za kierowanie zespołem 

RM  
- - - 1,50 zł 1,50 zł - - 

Dodatek za prowadzenie pojazdu z 

zespole dwuosobowym** 
- - 0,50 zł - - - - 

 

*Stawka zawiera dodatkowe środki przekazywanych przez NFZ (+/-)10,00 zł) 

** Dodatek przysługuje przy aktualnych uprawnieniach do prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kat. C oraz prawie jazdy kat. C 

Udział w Mistrzostwach w Ratownictwie medycznym – 24 (36) h x stawka godzinowa ratownika medycznego (40,00 zł)_ 

Zespoły transportowe, inne – powiat chełmski 
 Zespół transportowy, 

prowadzenie samochodu do 

serwisu itp 

 

Obstawa imprez, pokazy itp. realizowane 

poza planowanym zespołem transportowym  

(pn. pt.) 

Transport COVID, pobieranie wymazów 

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, 

Sylwester, Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 

święta Bożego Narodzenia) 

Maksymalna stawka  na godzinę 

za świadczenia usług  
24,00 zł 30 zł 

50% stawki za zabezpieczenie w  podziale na liczbę 

osób realizujących świadczenie. W przypadku 

nieosiągnięcia kwoty 30 zł/ godz. stosowana jest 

stawka jak za zwykłą obstawę 



 
 

Zespoły ratownictwa medycznego – powiat krasnostawski, powiat włodawski 
 Zespół wyjazdowy 

specjalistyczny 

(powiat krasnostawski) 

Zespół wyjazdowy podstawowy 2-

osobowy 

Zespół wyjazdowy podstawowy 3-osobowy, 

Skład: 2 osoby medyczne 

+ ratownik medyczny kierujący pojazdem 

 Ratownik 

kierujący 

pojazdem 

Ratownik 

medyczny 

Ratownik 

kierujący 

pojazdem 

Ratownik 

medyczny – 

kierownik zespołu 

Ratownik 

medyczny – 

kierownik zespołu 

Ratownik 

medyczny 

Ratownik 

medyczny 

kierujący 

pojazdem 

Maksymalna stawka na godzinę  

od 01.09.2021 r. do 31.01.2022 r.* 
39,50 zł 39,50 zł 39,50 zł 39,50 zł 39,50 zł 39,50 zł 38,00 zł 

Dodatek za zespół dwuosobowy - - 1 zł 1 zł - - - 

Dodatek za kierowanie zespołem 

RM  
- - - 1,50 zł 1,50 zł - - 

Dodatek za prowadzenie pojazdu z 

zespole dwuosobowym** 
- - 0,50 zł - - - - 

*Stawka zawiera dodatkowe środki przekazywanych przez NFZ (+/-10,00 zł) 

** Dodatek przysługuje przy aktualnych uprawnieniach do prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kat. C oraz prawie jazdy kat. C 

Udział w Mistrzostwach w Ratownictwie medycznym – 24 (36) h x stawka godzinowa ratownika medycznego (39,50) 

Zespoły transportowe, inne – powiat krasnostawski, powiat włodawski 

 Zespół transportowy, 

prowadzenie samochodu  

do serwisu itp. 

Obstawa imprez, pokazy itp. 

realizowane poza planowanym 

zespołem transportowym  

(pn. pt.) 

Transport COVID, pobieranie 

wymazów 

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, Sylwester, Święta 

Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, święta Bożego Narodzenia) 

Maksymalna stawka  na godzinę 

za świadczenia usług  23,00 zł 30 zł 

50% stawki za zabezpieczenie w  podziale na liczbę osób 

realizujących świadczenie. W przypadku nieosiągnięcia kwoty 

30 zł/ godz. stosowana jest stawka jak za zwykła obstawę 

Stawki mogą ulec zmianie. Uzasadniającymi zmianę stawki mogą być w szczególności: 
a) zmiana wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne udzielane przez Udzielającego Zamówienia, 
b) otrzymanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na koszty osobowe udzielanych świadczeń, 



 
 

c) zaistnienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy. 



 
 

 
 
 

Powyższe informacje Oferent przedstawia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

 
2) O ś w i a d c z e n i a: 

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu ofert, 
b) Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją warunków opracowania oferty, 
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z rodzajem zamawianych świadczeń zdrowotnych oraz miejscem 

ich realizacji, 
d) Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 

(do wglądu w siedzibie Zamawiającego) do niniejszej specyfikacji, 
e) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności do realizacji zamówienia oraz  

o udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
zasadami etyki zawodowej, w sposób rzetelny oraz z należytą starannością, 

f) Oświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, 
g) Oświadczenie o samodzielnym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym oraz  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
h) Oświadczenie woli Oferenta zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, 

na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),  

i) Oświadczenie o przyjęciu obowiązku zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50.000 euro, 

j) Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Udzielającego 
Zamówienia. 

k) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie dyżurów we wszystkich trzech powiatach w 
przypadku zaistnienia potrzeby Udzielającego zamówienia. 

l) Oświadczenie o dostępności do wykonywania świadczeń zdrowotnych w ciągu miesiąca (liczba 
godzin w miesiącu). 

m) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa w związku z wykonywaniem zawodu ratownika 
medycznego, kierowcy. 

n) Oświadczenie RODO. 
o) Oświadczenie, że złożone kserokopie dokumentów są zgodne z ich oryginałami. 

 
Powyższe oświadczenia Oferent składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 
3) D o k u m e n t y:  

a) Kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej,  
b) Osoby nie posiadające wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej składają 

oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty dostarczą kompletne dokumenty przed zawarciem 
umowy cywilnoprawnej, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy 
zlecenia z osobami nieprowadzącymi działalność gospodarczej – w takim przypadku stawką 
godzinową brutto będzie różnica między proponowaną stawką brutto, a kosztami poniesionymi na 
ubezpieczenie społeczne przez Zleceniodawcę 

c) Kserokopię dyplomu ratownika medycznego, 
d) Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
e) Kserokopię certyfikatów z odbytych kursów dokształcających, 
f) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy jako ratownik medyczny, 

kierowca od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. 
g) Aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (ewentualnie aktualną 

kserokopię książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych). 
h) Kserokopię prawa jazdy kat. C lub B, 
i) Kserokopię zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego typu C lub B, 
j) W przypadku braku prawa jazdy kat. C oraz zezwolenia na prowadzenie pojazdu 

uprzywilejowanego typu C, nie będzie przysługiwał dodatek za prowadzenie pojazdu w zespole 
dwuosobowym w wysokości 0,50 zł – do dania dostarczenia kserokopii w/w dokumentów. 

k) Aktualne badania lekarskie wymagane dla osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (w tym zaświadczenie od lekarza psychologa oraz od lekarza uprawnionego do 



 
 

badań osób kierujących pojazdami, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych). 

l) W przypadku braku aktualnych zaświadczeń lekarskich, o których mowa w cz. IV pkt.12 ppkt. 3 lit. 
f), g), j)– oświadczenie o dostarczeniu ich po powiadomieniu przez SRM Chełm, że oferta została 
przyjęta, nie później jednak niż w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

m) Kserokopia dokumentów potwierdzających staż zawodowy (pracy lub wykonywania usług) na 
stanowisku tożsamym z przedmiotem niniejszego konkursu.  

n) Polisa ubezpieczenia OC, nie później niż w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej, 
o) Kserokopia aktualnej książeczki doskonalenia zawodowego, a w przypadku zaliczenia okresu 

rozliczeniowego – udokumentowany wpis w książeczce,  
p) Kserokopie dyplomów za udział w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego, 
q) Pisemne referencje, 
r) Zwalnia się Oferenta z obowiązku składania dokumentów, wymienionych w cz. IV pkt.12 ppk.3 lit 

a-o pod warunkiem, że oferent w ostatnim roku przed ogłoszeniem konkursu udzielał świadczeń 
zdrowotnych w SRM w Chełmie SP ZOZ. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli nie nastąpiły 
okoliczności wpływające na zmianę treści dokumentów, złożonych uprzednio oraz po uzyskaniu w 
dziale Służby Pracowniczej potwierdzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
Specyfikacji. 

 
V. Kryteria oceny ofert 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona punktacja z zastosowaniem 

następujących: 
 
 

 
Kryteria oceny dla ratownika medycznego  

 

 
Ilość 
pkt 

A. Kryterium obniżonej ceny (0 10%) max. 8 pkt 

Obniżenie ceny o 10% 8 

B. Wykształcenie max. 5 pkt 

Wykształcenie wyższe w zakresie ratownictwa medycznego 5 

  

C. Doświadczenie zawodowe - staż udzielania świadczeń zdrowotnych tożsamych z 
przedmiotem niniejszego konkursu (etat lub kontrakt) trwający co najmniej  

                                                                 max. 6 pkt 
 

 

3 lata 4 

5 lat  6 

D. Udział w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego max. 2 pkt  

w ciągu ostatnich 5 lat 2 

E. Ocena dotychczasowej pracy max. 10 pkt  

Na podstawie przedstawionych referencji oraz posiadanej wiedzy o wykonywanej pracy Oferenta 1-10 

F. Dyspozycyjność max. 10 pkt 1-10 

Max. Ilość punktów do osiągnięcia (A+B+C+D+E+F) = 41 pkt. 

 
 

2. W przypadku jednakowej oceny kilku ofert, przy ograniczonym zapotrzebowaniu na udzielanie 

świadczeń medycznych, Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej oraz ćwiczeń sprawdzających z wybranymi oferentami w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

3. W przypadku wybrania oferty osób, które do tej pory nie współpracowały z SRM Chełm, 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego egzaminu z 

zakresu standardów medycznych oraz sprawdzającego umiejętność prowadzenia pojazdu 

uprzywilejowanego  o  masie całkowitej powyżej 3,5 t i  automatyczną skrzynią biegów. 



 
 

4. Ocenę negatywną, skutkującą odmową udzielenia zamówienia, otrzyma oferta : 
a.) Nie spełniająca wymogów określonych w cz. III i IV specyfikacji, 
b.) Oferująca wyższe stawki godzinowe brutto należności za wykonywane świadczenia, niż stawki 

określone w cz. IV pkt 12 ppkt 1 lit e. niniejszej specyfikacji, 
c.) Jeżeli Udzielający Zamówienia posiada wiedzę o uprzednim rozwiązaniu  

z Oferentem, z przyczyn leżących po stronie Oferenta, umowy o pracę lub innego stosunku  
o świadczenie pracy bądź udzielanie świadczeń, 

d.) Na podstawie uzasadnionej, negatywnej oceny dotychczasowej pracy lub świadczenia usług przez 
Oferenta na rzecz SRM w Chełmie, 

e.) Jeżeli z oświadczenia Oferenta wynika, że wykonuje on działalność konkurencyjną względem 
Udzielającego Zamówienia, w zakresie określonym w § 8 ust. 2 projektu umowy, 

f.) W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 
zawiera braki formalne. 

VI. Możliwość składania protestów: 
1. Protesty: 

1) W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany 
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

2) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że 
jest on oczywiście bezzasadny. 

3) Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

4) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
5) Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie. 
6) W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

VII. Pozostałe postanowienia 
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 27.08.2021 r. Z wynikiem konkursu ofert można 

zapoznać się indywidualnie w dniu 30.08.2021 r. od godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego 
 (22-100 Chełm, ul. Rejowiecka128). 

2. Załącza się projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (do zapoznania się 
w siedzibie Zamawiającego). 

3. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.  
z możliwością jej dalszego przedłużenia. 

4. Oferent związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu 
składania ofert. 

VIII. Załączniki : 
1. Formularz oferty. 
2. Formularz oświadczeń Oferenta. 
3. Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (do zapoznania się w siedzibie 

Zamawiającego). 
4. Zaświadczenie z Działu Służby Pracowniczej dotyczące posiadania kopii dokumentów, niezbędnych 

do złożenia oferty na zawarcie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach 
wyjazdowych i transportowych. 

 
 

Chełm, dnia 24 sierpnia 2021 r. 
 
 

 


