Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie, znak sprawy: DAT/42/2/2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT ZS: DAT/42/2/2021
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1, tel. (12) 424 20 00
na podstawie art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ogłasza Konkurs Ofert
na
Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny
pracy - badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz doktorantów na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2019 r., oraz art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zakończone
wydaniem orzeczenia ustalonego wyżej wymienionym rozporządzeniem,
oraz
badań lekarskich w oparciu o art.75 ust.1 pkt.7 i 8, z zastrzeżeniem art.76 ust.2, art.75 ust. 2a, art.79 i
79a - Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
z dnia 29.08.2019 roku przeprowadzanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami zakończonych wydaniem orzeczenia wg obowiązujących
przepisów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej:
• prowadzącej
kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w
zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub
realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w
ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe
oraz
• kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
1.

W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu
Ustawy o działalności leczniczej.
2.
Planowany termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: maj 2021 rok; czas trwania umowy
do 10.12.2021 roku.
3.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu,
wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się na stronie
internetowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy www.momp.malopolska.pl/przetargikonkursy/
lub w pokoju 308 lub pod adresem e-mail: a.turkot@momp.malopolsak.pl.
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w godzinach; 8:00-14:00.
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4.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem:
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Znak sprawy: DAT/42/2/2021”
Nie otwierać przed 12.05.2021 r., przed godziną 10.30.
w sekretariacie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1 (pok.304) do
dnia 12.05.2021 roku do godziny 9:00
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie do
adresata do godziny 9:00 w dniu o którym mowa w pkt.4.
6. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 12.05.2021 r.
o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej 107.
7. Informacja o złożonych ofertach dotycząca Konkursu zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w
siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, oraz na stronie internetowej Ośrodka
www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/ w terminie 2 dni robocze od daty otwarcia ofert.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz na stronie internetowej Ośrodka
www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/.
9. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
10.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
11.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.

