
Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
w Stalowej   Woli  ul. Staszica 4 

 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 
roku poz. 217), art. 146 ust. 1. art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152-154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U 
z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 
 

OGŁASZA KONKURS otwarty 
Na udzielanie świadcze ń zdrowotnych w zakresie czynno ści piel ęgniarki 
endoskopowej w Pracowni Endoskopowej i na bloku ope racyjnym przez piel ęgniarki; 
 

w godz. od 700-1500 wg potrzeb zamawiającego  

 

Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie pod adresem 
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4 w terminie do 10 kwietnia 
2013 roku, a począwszy od maja 2013 roku do 3 dnia każdego miesiąca, z dopiskiem; 
„KONKURS na …........................”.                                       

 

Oferta powinna zawierać: 
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, 
2. Dane o oferencie  (odpowiednio): 

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru podmiotów 
leczniczych zdrowotnej, lub 
b) imię i nazwisko oferenta, adres, numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą prowadzonego przez ORPiP w Rzeszowie 

3. Udokumentowanie przygotowania zawodowego; 
a) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, w tym dyplom, prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki, zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym w zakresie endoskopii dla 
pielęgniarek 
b) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz 
doświadczenie w wykonywaniu świadczeń z zakresu pielęgniarki endoskopowej; 
c) kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

4. Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
zgodnie z art. 25 w/w ustawy o działalności leczniczej 

5. Proponowaną kwotę należności (zł/godz.)  za realizację świadczenia, 
6. Określenie jakich świadczeń zdrowotnych oferta dotyczy. 
7. Oświadczenie o niekaraniu zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy o działalności leczniczej, 
podpisane własnoręcznie. 
 
I. Otwarcie ofert następować będzie w siedzibie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego                    

w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4;    - do 10  dnia  każdego miesiąca o godz. 10 00 

Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie etapami w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. 
 

II. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem  
Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, a o wynikach powiadomi 
pisemnie  Oferentów w terminie 5 dni po rozstrzygnięciu tego konkursu.  
 

III. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo do odwołania 
KONKURSU ofert w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu 
ogłoszenia konkursu ofert. 

 
 
Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo nie prz yjęcia oferty podmiotu, który 
według posiadanej przez organizatora opinii nie gwa rantuje udzielania świadcze ń 



zdrowotnych na odpowiednim poziomie. 
 

IV. W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów 
dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.  
 

V. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Kierownik Pracowni Endoskopowej lek med. 
Tomasz Kiszka (tel. 15 8433249) oraz Dyrektor Roman Ryznar w siedzibie Szpitala, w godzinach od 
730 do 1400  (tel. 15 8433205 lub 15 8433292).  
 
 

Stalowa Wola, dnia 26.03.2013 r.


