
FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
PRZEZ PIELĘGNIARKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OBSŁUGI CHORYCH W MSPR 

W GDYNI  
 

DANE  O OFERENCIE: 
 
Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………….... 
 
Data i miejsce urodzenia….………………………………………………………………… 
 
PESEL………………………………………………………………………………………… 
 
Adres  z kodem pocztowym……………………………...…………………………………. 
 
Pełna nazwa prowadzonej działalności gospodarczej 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………………………………………………. 

REGON………………………………………………………………………………………. 

Numer wpisu do właściwego rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk i 

organ dokonujący wpisu 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Droga informowania oferenta o przebiegu konkursu:  
 
e-mail:…………...……………………………………………………………………………. 
 
tel. kom...……………………………………………………………………………………... 
 
tel. domowy…………………………………………………………………………………… 
 
adres do korespondencji:…….……………………………………………………………… 
 
Staż w zawodzie PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA: ………… lat. 

 

Obecne  miejsce zatrudnienia (podać formę zatrudnienia i nazwę zakładu) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

Oferuję: 

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych jako: 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ NiŚOCH  

Stawkę za 1 godzinę dyżuru w ramach NiŚOCH MSPR Gdynia ……….zł*) 

*) Stawka nie powinna uwzględniać dodatku w wysokości 7,54 zł wypłacanego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych 
warunków o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2015r. poz 1400) oraz z 
Rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie 
ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U.z 2015r. poz.1628). 

 

b)  następującą ilość godzin w miesiącu do podjęcia dyżurów w ramach NiŚOCH   

MSPR Gdynia …..…… godzin. 

Załączam następujące dokumenty: 

a. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki z oświadczeniem o braku 
ograniczeń, 

b. dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty w dziedzinie będącej 
przedmiotem konkursu,**) 

c. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,**)  
d. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w 

zakładzie  leczniczym na podstawie umowy z podmiotem, 
e. dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

oraz numer NIP i REGON, 
f.  kopię zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy,  
g. kopię zaświadczenia o przeszkoleniu BHP, 
h. kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub 

oświadczenie, że odpis polisy dostarczy w dniu podpisania umowy 
**) wykreślić w przypadku nieposiadania. 

 
Nazwa banku i numer konta  
 
………………………………………………………………..…………………………… 
 
Oświadczenie: 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia, Regulaminem 
przeprowadzania konkursu ofert oraz zasadami i szczegółowymi warunkami 
konkursu.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 
konkursu 
 

                                                                        

 

Data ………………………………………                       .……………………………… 
Podpis oferenta  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


