
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1  w Krakowie 

Konkurs: DAT/K/3/2022                                                                                                                              znak sprawy: DAT/42/3/2022 

 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy 31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1,  

tel. (12) 424 20 00, Dyrekcja (12) 421 02 60, Fax: (12) 421 05 72 
 

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 w 

tym patologii zawodowej – postępowanie diagnostyczne i orzecznicze obejmujące: 

1) rozpatrywanie odwołań w zakresie postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób 

zawodowych, w zakresie i trybie  określonym obowiązującymi przepisami, 

2) konsultacje, diagnostykę i orzecznictwo w zakresie patologii zawodowej w tym dodatkowych 

konsultacji na wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

3)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń dotyczących zdolności do wykonywania pracy wydawanych przez 

lekarzy zatrudnionych przez Udzielającego Zamówienia, 

4)  hospitalizacja pacjentów w przypadkach uzasadnionych wynikami postępowania diagnostycznego,  

(o których mowa wyżej) lub ze względu na inne wskazania medyczne lub cele orzecznicze.  
 

1. W konkursie mogą brać udział instytuty badawcze prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy 

określone w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy 

i zgodnie z  § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych. 

2. Liczba świadczeń w okresie trwania umowy - według potrzeb Udzielającego Zamówienia. 

3. Planowany termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: styczeń 2023 rok; czas trwania umowy do 

31.12.2023 roku. 

4. 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. .malopolska.pl /przetargi i konkursy lub w pokoju 308 

Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w godzinach; 8:00-14:30. 

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem 

„Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie 

31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

Znak sprawy: DAT/42/3/2022 

Nie otwierać przed 19.12.2022 r. przed godz. 10:30”  

w sekretariacie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1 (pok. 304) do dnia  

19 grudnia 2022 roku do godziny 10:00 

6. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie  do adresata do 

godziny 10:00 w dniu o którym mowa w pkt.5. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia dniu 19.12.2022 r. o godzinie 10:30  

w pok. 308. 

8. Informacja o złożonych ofertach dotycząca Konkursu zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz na stronie internetowej Ośrodka 

www.momp.malopolska.pl/przetargi i konkursy w terminie 2 dni robocze od daty otwarcia ofert.  

9. 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/. 

10. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia  upływu jej złożenia. 

11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert. 

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. 

 


