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SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT 

do postępowania w trybie konkursu ofert 
prowadzonego przez Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni  

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej  w 
sprawie umowy  

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

przez ratownika medycznego 
w zespołach ratownictwa medycznego 

 

I. Opis przedmiotu konkursu 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  
i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia – w zakresie wynikającym z posiadania zawodu ratownika 
medycznego, kwalifikacji nabytych w drodze doskonalenia zawodowego oraz posiadanych 
uprawnień. 
Dyspozycyjność wobec MSPR w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń lub  
w razie potrzeb wynikających z bieżących zadań MSPR w Gdyni.  
 

II. Realizacja przedmiotu konkursu 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach 
ratownictwa medycznego S i P i zabezpieczeniu imprez masowych. 

2. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji elektronicznej 
(wymagana biegła obsługa komputera). 

3. Stosowanie wymaganej odzieży ochronnej i roboczej. 
 
III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji konkursu ofert 
na świadczenia zdrowotne. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularz ofertowy”. Oferentowi nie wolno dokonywać 

żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,,Formularz ofertowy” stanowiącym 
załącznik do Specyfikacji konkursu ofert. 

4. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być napisana w języku polskim                              
(z wyłączeniem pojęć medycznych), na komputerze lub ręcznie nieścieralnym 
atramentem oraz podpisana przez Oferenta. 

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane faxem, niezależnie od daty nadania 
nie będą rozpatrywane. 

6. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez Oferenta.  
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć 

wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  
8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w 

zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:  
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Nazwa Oferenta, tel. kontaktowy 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w: 

zespołach ratownictwa medycznego  

                          
Nie otwierać przed  ……………..r. godz. ……….. 

 
 

 

9. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane  
w Specyfikacji konkursu ofert (SKO) dokumenty i oświadczenia wymienione  
w rozdziale IV. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, winien być 
opatrzony adnotacją: ,,za zgodność z oryginałem” i podpisany przez osobę składającą 
ofertę.  

10.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę.  

11.  Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić.  
12.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i  

w formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta winna być dodatkowo oznaczona 
określeniem ,,Zmiana”. Komisja konkursowa rozpatruje tylko ofertę opisaną określeniem 
„zmiana”. 

13.  Oferent przed upływem terminu składania ofert może zrezygnować  
z uczestnictwa w konkursie. 

14.  Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnego oświadczenia Oferenta.  
W tym przypadku komisja konkursowa zwraca kopertę zawierającą ofertę. 

15.  Udzielający zamówienie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, a Udzielający 
zamówienie nie może sprawdzić jej prawdziwości  
w inny sposób.  

16.  Jeżeli po otwarciu oferty Komisja konkursowa stwierdzi braki formalne  
w złożonych dokumentach, wzywa danego Oferenta do uzupełnienia oferty  
w określonym czasie. Jeśli Oferent nie dostarczy brakujących dokumentów  
w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona.  

 

 

IV. Wymagania formalno-prawne w odniesieniu do Oferentów: 

       1. Oferent ubiegający się o udzielenie usług medycznych zobowiązany jest do złożenia: 

a) wypełnionego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SKO, 
b) oświadczeń: 
 oświadczenie o przyjęciu warunków umowy (w formularzu ofertowym), 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w związku z przeprowadzeniem konkursu ofert (w formularzu ofertowym), 
 klauzuli RODO (w formularzu ofertowym) 

c) kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 
- dyplom szkoły średniej w zawodzie ratownik medyczny ,  
- dyplom studiów wyższych w zawodzie ratownik medyczny, 
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- karta doskonalenia zawodowego, 
- certyfikaty ALS/PALS/ITLS/kurs doskonalący dla ratowników medycznych, 
- prawo jazdy, 
- uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

 
2. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy: 

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ratownika medycznego, 
2) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udzielania 

świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny/ ratownik medyczny- kierowca, 
3) numeru REGON prowadzonej działalności gospodarczej. 
4) aktualnego orzeczenia lekarskiego z badań przeprowadzonych do celów sanitarno- 

epidemiologicznych,  
5) aktualnego szkolenia z zakresu BHP, 

6. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy za szkody wyrządzone podczas 
kierowania pojazdem 

3. Wymagane  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego: 

a) spełnia wymagania określone art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym b)  posiada aktualną kartę doskonalenia 
zawodowego dla ratownika medycznego 

 
V. Uszczegółowienie przedmiotu konkursu.  
   1. Określenie przedmiotu konkursu: 

    a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zespołów ratownictwa  medycznego S  
i P w ramach umowy posiadanej przez Udzielającego zamówienie.  

  b) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczeń imprez masowych. 
 
2. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 – wzorze umowy. 
3. Umowy zawarte będą na okres nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 roku do                   

30 czerwca 2021 roku. 
4. Rozliczenia między Udzielającym zamówienie a Oferentem będą prowadzone w PLN. 
 

VI. Wybór oferty 
 
1. Zasady wyboru oferty: 
 

a) Spełnienie warunków określonych w punkcie IV ust.1 i 3. 
b) Oferty oferentów spełniające w/w warunki udziału w konkursie zostaną ocenione 

według podanych poniżej kryteriów. 
 
2. Udzielający zamówienie dopuszcza negocjacje cenowe i godzinowe z Oferentami w celu 
ustalenia ostatecznej liczby godzin i ceny za świadczone usługi medyczne przez Oferenta na 
rzecz Udzielającego zamówienie.  
 
3. Ilość umów do zakontraktowania na stanowisko ratownika medycznego-  MSPR 

Gdynia- w zależności od zadeklarowanej przez Przyjmujących zamówienie liczby 
godzin pracy w miesiącu. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do 
podpisania umów z taką ilością oferentów by zapewnić ciągłość udzielania 
świadczeń medycznych. 
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4. Kryteria oceny ofert: 
 

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 oświadczeniem-  

formularz ofertowy) max 10 

1 Doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole 

ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego 

lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 

godzin w okresie ostatnich 5 lat. 

10 pkt. 

2 Doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole 

ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego 

lub szpitalnym oddziale ratunkowym poniżej 5000 godzin w okresie 

ostatnich 5 lat. 

5 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. 

DODATKOWE KWALIFIKACJE (kserokopie, zaświadczenia) max. 15 

2 Prawo jazdy kat. B/C 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. 

3 PALS 5 pkt. 
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4 Kurs doskonalący dla ratowników medycznych 5 pkt. 

CENA max. 30 
1 Ocena zostanie przeprowadzona według wzoru: 

Cena minimalna spośród złożonych ofert podzielona przez cenę oferty 
ocenianej x 30  

30 pkt. 

  
Maksymalna liczba punktów 100 
 
VII. Możliwość składania protestów 
Oferent ma możliwość składania protestu jak i odwołania w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

VIII. Pozostałe postanowienia.  
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oferenta, który otrzymał 

negatywną ocenę za wcześniejsze udzielanie świadczeń medycznych na rzecz Miejskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. 

2. Złożenie oferty przez Oferenta jest jednoznaczne ze zgodą na warunki przeprowadzenia 
konkursu ofert.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentami w zakresie  
oferowanej ceny. 

 
 
Załącznik nr 1. Formularz oferty. 
Załącznik nr 2. Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika 

medycznego w zespołach ratownictwa medycznego. 
 

 
 
 


