
Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z

2015r., poz.618, z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług w
Zespołach  Ratownictwa  Medycznego  w  strukturach  Miejskiej  Stacji  Pogotowia
Ratunkowego  w Gdyni  SP ZOZ (dalej  również  MSPR),  przez  lekarzy  specjalistów  oraz
lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w zakresie:

 Medycyny ratunkowej
 Anestezjologii i intensywnej terapii
 Chorób wewnętrznych
 Chirurgii dziecięcej
 Chirurgii ogólnej
 Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 Pediatrii

Wymagania podstawowe:

1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń.
2. Prowadzenie  Indywidualnej  Specjalistycznej  Praktyki  Lekarskiej  umożliwiające

wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

3. Wypis z właściwego rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej – na podstawie art. 18 lub 19
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej potwierdzający możliwość
wykonywania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu Miejskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ. 

4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.

5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
z  terenu  objętego  działalnością  leczniczą  Miejskiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  w
Gdyni SP ZOZ. wynosi łącznie ponad 250 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe 
dostępne są w siedzibie MSPR w komórce Kadr i Płac w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 oraz 
na stronie internetowej www. pogotowie.gdynia.pl
Oferty należy składać na formularzach Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
SP ZOZ w Sekretariacie MSPR w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, w zamkniętych kopertach 
z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem 
telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do dnia 
28.12.2016r  od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15:00 , a ostatniego dnia 
przyjmowania ofert, tj. w dniu 10.06.2016 do godz. 10:00

Oferty przesłane do MSPR drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli 
wpłyną do MSPR przed upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28.12.2016 r. o godz. 10:30  w 
komórce Kadr i Płac w siedzibie  MSPR.



O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od otwarcia ofert - na 
stronie internetowej.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 od 01.07.2016 r. do  30.06.2017 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w 
poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania 
ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania 
przyczyny.

ZAPRASZAM  DO SKŁADANIA OFERT

……………………………………………………………
( Dyrektor Miejskiej Stacji  Pogotowia

Ratunkowego w Gdyni)


