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KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Kwalifikacje posiadane przez oferenta – Ratownika Medycznego  

KWALIFIKACJE max 10 

1 Dyplom magistra lub licencjata na kierunku ratownictwo medyczne 10 pkt. 

3 Dyplom szkoły policealnej- ratownik medyczny 5 pkt. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (potwierdzone zaświadczeniem) max 15 

1 5 lat pracy i więcej w zespołach wyjazdowych Ratownictwa 

Medycznego/ Lotniczym Zespole Ratownictwa Medycznego 

15 pkt. 

2 2-5 lata pracy w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego/ 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/ Lotniczym Zespole Ratownictwa 

Medycznego 

10 pkt. 

OPINIA O JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W MSPR Gdynia  

(obecnie zatrudnieni) zawierająca ocenę w poniższym zakresie max 15 

1 prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji medycznej/ 

drogowej, 

5 pkt. 

2 umiejętność pracy w zespole, 5 pkt. 

3 wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej 

5 pkt. 

OPINIA O JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POZA MSPR Gdynia 

(obecny pracodawca)- potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy 

zawierająca ocenę w poniższym zakresie- max 15 

1 prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji medycznej/ 

drogowej, 

5 pkt. 

2 umiejętność pracy w zespole, 5 pkt. 

3 wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej 

5 pkt. 

DYSPOZYCYJNOŚĆ  

(liczba godzin propozycji dyżurowych w każdym miesiącu) max.10 

1 180 godz. i powyżej 10 pkt. 

2 poniżej 180 godz. 5 pkt. 

DODATKOWE KWALIFIKACJE (kserokopie, zaświadczenia) max. 20 

1 Prawo jazdy kat. C 10 pkt 

2 Prawo jazdy kat. B 5 pkt 

3 Aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych  5 pkt 

4 Doświadczenie zawodowe kierowcy ambulansu powyżej 2 lat.  5 pkt. 

KURSY (aktualne kursy- certyfikaty) max 20 

1 ALS/ACLS 5 pkt. 

2 ITLS 5 pkt. 
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3 PALS 5 pkt. 

4 Kurs doskonalący dla ratowników medycznych 5 pkt. 

CENA max. 10 

1 2 zł/h poniżej max akceptowanej przez zamawiającego 10 pkt. 

2 1 zł/h poniżej max akceptowanej przez zamawiającego 5 pkt. 

3 maksymalna akceptowana cena przez zamawiającego 0 pkt. 

 
Maksymalna liczba pkt. 100 
 
2. Maksymalna stawka za 1 godzinę świadczenia usług akceptowalna przez 
zamawiającego: 
 
ZRM S / P / Transport sanitarny 

1 Ratownik medyczny posiadający dyplom magistra lub licencjata na 
kierunku ratownictwo medyczne 

26,00 zł 

2 Ratownik medyczny posiadający średnie wykształcenie zawodowe- 
ratownik medyczny 

24,00 zł 

 

Zabezpieczenie imprez masowych*: 

1 Ratownik medyczny posiadający dyplom magistra, dyplom licencjata 
na kierunku ratownictwo medyczne lub średnie wykształcenie 
zawodowe- ratownik medyczny 

31,00 zł 

 

* stawka stała nie wchodząca w kryteria oceny oferty 

 

3. Kryteria, o których mowa powyżej oceniane są punktowo. Ranking ustalony jest wg 
malejącej liczby uzyskanych punktów, tj. wyłonione zostają oferty, które w ocenie 
uzyskają największą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnianiu warunków: 

• Kwalifikacje zawodowe 

• Doświadczenie zawodowe 

• Ocena jakości świadczonych usług 

• Dyspozycyjność 

• Dodatkowe kwalifikacje  

• Kursy 

• Najkorzystniejszej dla Udzielającego zamówienia oferty cenowej 
 
Przewidywalna liczba umów do zakontraktowania- dwadzieścia cztery.  
 
Gdynia, dnia 29.05.2018r.      
          

 
 

                                                                   mgr Beata Pająk- Michalik 
      Dyrektor 

          Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
           w Gdyni SP ZOZ 

 

 

 

 


