Konkurs 01KO/2020//PSPR.SPZ/R_Stalowa Wola

Mielec, dnia 05 marca 2020 roku

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017,
poz.1938 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
1) Ratownik medyczny – w zespole transportu medycznego,
2) Ratownik medyczny - z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w
zespole transportu medycznego
posiadający co najmniej 3 letni staż pracy w zespołach ratownictwa medycznego,
szpitalnym oddziale ratunkowym lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego
Miejsce stacjonowania zespołu transportu medycznego – Stalowa Wola
Obszar działania, z którego przyjmowane i realizowane są zlecenia wyjazdu - miasto Tarnobrzeg,
powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański.

Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres: od 31.03.2020 od godz. 19:00 do 01.04.2023
do godz. 7:00.
Przyjmujący zamówienie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami
informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej:
www.pogotowie-mielec.pl lub w Dziale Administracyjnym.
Oferty należy składać w sekretariacie PSPR SPZ w Mielcu na formularzu oferty udostępnionych
przez Udzielającego zamówienia do dnia 16.03.2020 roku do godz. 09:00 w zaklejonych
kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem/firmą oraz adresem Oferenta, oznaczonych napisem:
Imię i nazwisko/nazwa Oferenta: …...................................................................
Adres: …................................................................ Telefon kontaktowy:......................................
Stalowa Wola
Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ……………………(wpisać zakres)
Nie otwierać przed dniem 16.03.2020 r. godz. 09:15
Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie) ...........
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 roku o godzinie 09:15 w siedzibie Udzielającego
Zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.03.2020 roku.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert. Termin związania ofertą 30 dni.

