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KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kwalifikacje posiadane przez oferenta: 

KWALIFIKACJE 

1 Lekarz posiadający specjalizację z medycyny ratunkowej lub w trakcie 

specjalizacji z medycyny ratunkowej ( z zastrzeżeniem: ukończony II rok 

specjalizacji wraz z zaświadczeniem kierownika specjalizacji o dopuszczeniu 

do samodzielnego pełnienia dyżuru) 

50 pkt. 

2 Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i 

intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 

dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii 

lub pediatrii. 

45 pkt. 

3 Lekarz posiadający I stopień specjalizacji: w dziedzinie: anestezjologii i 

intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 

dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii 

lub pediatrii. 

40 pkt. 

4 Lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: 

anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, 

chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i 

traumatologii lub pediatrii. 

35 pkt. 

5 Lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w 

szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, 

lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala- 

rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej przed 

31.12.2017 

30 pkt. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

1 2- letni staż pracy w zespołach ratownictwa medycznego lub szpitalnym 

oddziale ratunkowym/ izbie przyjęć- potwierdzony zaświadczeniem 

10 pkt. 

2 brak stażu pracy w/w  0 pkt. 

DYSPOZYCYJNOŚĆ w dni powszednie 7.30-15.00 

(poświadczona w formularzu ofertowym) 

1 Do 32 godz. w skali mies. 15 pkt. 

2 Do 24 godz. w skali mies. 10 pkt. 

3 Do 16 godz. w skali mies. 5 pkt. 

DYSPOZYCYJNOŚĆ w dni powszednie 15.30-7.30 

(poświadczona w formularzu ofertowym) 

1 Do 96 godz. w skali mies. 15 pkt. 

2 Do 64 godz. w skali mies. 10 pkt. 

3 Do 32 godz. w skali mies. 5 pkt. 

DYSPOZYCYJNOŚĆ w dni wolne i święta 7.30-7.30 

(poświadczona w formularzu ofertowym) 

1 Do 48 godz. w skali mies. 10 pkt. 

2 Do 24 godz. w skali mies. 5 pkt. 
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   Maksymalna ilość punktów 100 

 
2. Należność za 1 godzinę świadczenia usług proponowana przez oferenta: 

 
1 Lekarz posiadający specjalizację z medycyny ratunkowej lub w trakcie 

specjalizacji z medycyny ratunkowej ( z zastrzeżeniem: ukończony II rok 
specjalizacji wraz z zaświadczeniem kierownika specjalizacji o dopuszczeniu do 
samodzielnego pełnienia dyżuru) 
 

 
 
cena 

2 Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej 
terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i 
traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 
 

 
cena 

3 Lekarz posiadający I stopień specjalizacji: w dziedzinie: anestezjologii i 
intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 
 

 
cena 
 

4 Lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: 
medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 
chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
ortopedii i traumatologii lub pediatrii 
 

 
cena 
 

5 Lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym 
oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole 
ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala i rozpoczął szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. 

 
cena 

 

Za sprawowanie nadzoru nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez ZRM  jako 
Starszy lekarz dyżuru : 
- za dyżur lekarski pełniony w dni robocze od godz.15:30 – 07:00 …………………zł 
- za dyżur całodobowy w soboty niedziele i dni ustawowo wolne od pracy…...........zł 
 

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 

• Dyspozycyjność 

• Najkorzystniejszej dla Udzielającego zamówienia oferty cenowej 
 

 

 

Gdynia, dnia  13.06.2019r. 

 

        Dyrektor   

     Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  Gdyni 

 

 


