
OGŁOSZENIE DAT.K 1.2017

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1, tel. (0-12) 424-20-00

ogłasza konkurs ofert 
na

 
Badania  kandydatów  do  szkół  ponadgimnazjalnych  i  wyższych,  uczniów  tych  szkół  oraz  studentów  i
uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na
działanie  czynników  szkodliwych,  uciążliwych  lub  niebezpiecznych  dla  zdrowia  -  regulowane przepisami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie badań lekarskich kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Z 2014.
poz. 1144)  

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art. 26 i 27 ustawy o działalności
leczniczej. ( Dz. U. z 2011r Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

1.Terenem wykonywania badań jest województwo małopolskie.
2.Szacunkowa liczba badań: 27 000.
3.Rozpoczęcie udzielania świadczeń: marzec 2017 r.; czas trwania umowy do 15.12.2017 r.
4.Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy, na którym musi być złożona oferta oraz projekt 
umowy można odebrać w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy adres j.w.  lub pobrać ze strony: 
http://momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/
5.Oferty powinny zawierać dane o oferencie, oświadczenia oferenta, dokumenty wymienione w „Warunkach 
konkursu”.
6.Termin i miejsce składania ofert: do 24.02.2017 r. do godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie 
Dyrekcji pok. 304.
7.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej MOMP.
8.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert.
11.W przypadku braku  ofert na poszczególne „zadania” kolejne terminy składania ofert uzupełniających 
będą ogłaszane na stronach internetowych MOMP pod adresem: 
http://momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/
12.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć 
do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 
zaskarżonej czynności.


