
OGŁOSZENIE  
O KONKURSIE STALYM OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod marką „Szpital św. Łukasza w Bolesławcu” - 
prowadzonego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr w rej.: ZOZ 
000000001137, ul. Jeleniogórska 4, 57-900 Bolesławiec, REGON: 000310338, NIP: 6121542507, KRS: 
0000024307 - na podstawie art. 26 ust. 1-5 oraz art. 27 ust. 1- 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)  

OGŁASZA STAŁY KONKURS OFERT 
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej: 

a) w godzinach podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych; 
b) poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych; 
c) przez osoby wykonujące zawód medyczny w oddziałach szpitalnych i innych komórkach 

organizacyjnych z wyłączeniem grupowej praktyki lekarskiej. 
  
1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące i 
nie dłuższy niż 5 lat. 
 
2. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, 
pod rygorem nieważności, w Dziale Kadr Budynek „C” w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4  
z wpisanym na kopercie imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem „Stały Konkurs na przyjęcie 
obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych" od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych 
od pracy w godz. od 10:00 – 14:00. 
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu e-mail: ... Ofertę składa się na obowiązujących formularzach 
w formie elektronicznej. W przypadku wyboru oferty oferent jest zobowiązany do przedłożenia 
załączników w formie fizycznej, stosownie do pkt 5 i 6 ogłoszenia w terminie 14 dni od wyboru oferty, 
pod rygorem jego unieważnienia. 
 
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej https://szpitalboleslawiec.pl 
 
4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,  
w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bolesławcu - Budynek „C” Dział Kadr w godzinach 10:00 - 14:00, telefon 75 738 0200 lub 
na stronie internetowej pod adresem:  https://szpitalboleslawiec.pl 
 
5. Oferenci, powinni przedłożyć dokumenty określone w pkt a-g poniżej - nie dotyczy to oferentów, 
którzy aktualnie udzielają na rzecz Szpitala świadczeń zdrowotnych; 

a. zakres udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń 
zdrowotnych; 

b. dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie; 
c. dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje; 
d. dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej z wpisanym adresem 

miejsca wykonywania działalności; 
e. dokumenty poświadczające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 

w przypadku lekarza lub pielęgniarki dodatkowo odpowiednio zaświadczenie z Izby Lekarskiej 
lub Pielęgniarskiej z wpisanym adresem miejsca udzielania świadczeń; 

f. uwierzytelnioną kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
udzielania wyżej wymienionych świadczeń - zgodnie z: 
i) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 866), 

https://szpitalboleslawiec.pl/
https://szpitalboleslawiec.pl/


ii) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 
Nr 293 poz. 1728); 

g. aktualne badanie lekarskie – w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej (praktyki). 
 
6. W przypadku przedkładania kserokopii dokumentów, muszą być one poświadczone przed złożeniem 
oferty za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika Działu Kadr przy jednoczesnym 
okazaniu oryginału dokumentu. 
 
7.    Jawne otwarcie ofert będzie się odbywać w każdy piątek, z wyjątkiem dni wolnych od pracy,  
w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o godzinie 14:00 - w trakcie otwarcia ogłoszone 
zostaną jedynie nazwiska oferentów. 
 
8.    Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie 
podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów 
będących częścią tej oferty. 
 
9.    Oferty będą rozpatrzone w trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na 
udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,  
uwzględniającym postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 221 r., poz. 285 z późn. zm.) w zakresie 
art. 140, art. 141, art.146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 
2) w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert. 
 
10.    Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami, punktowanymi do 100 pkt: 

a. jakości – 20 pkt, 
b. kompleksowości – 10 pkt, 
c. dostępności – 20 pkt, 
d. ciągłości – 40 pkt, 
e. ceny – 10 pkt, 
- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.  

 
11.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną  
(e-mail). 
 
12.    Udzielający zamówienia informuje, że: 

a. termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
b. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

 
 


