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Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy
ustawy z dnia 15.IV.201 Ir. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.71 l z późn. zm.)

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów, tel. (62) 76 16 250, 76 16 252

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i zaprasza LEKARZY do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza
w następujących zakresach:
- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
realizowanych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
refundowane przez NFZ,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz pełnienie dyżurów
lekarskich
realizowanych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
refundowane przez NFZ i KRUS.

l. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem niniejszego koiikursujest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w następujących zakresach: lekarska ambulatoryjna
opieka rehabilitacyjna, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym,
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz pełnienie dyżurów lekarskich.

2. Sposób przygotowania oferty:
a) ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o

przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy dotyczącej w/w świadczeń
można zapoznać się w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w
Jedlcu, 63-322 Gołuchów w dniach od 10.12.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. w
dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stironie internetowej:
www.jedlec.nowvbio.Dl.

b) oferta powinna zawierać:
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
dane o oferencie; nazwę lub nazwisko i siedzibę lub miejsce
zamieszkania oferenta
dokumenty potwierdzające status prawny tj: wpis do rejestru
prowadzonego w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub wpis do Rejesti:u
Wojewody, oświadczenie że stan prawny określony w dokumentach
nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty
proponowaną kwotę wynagrodzenia za realizację zamówienia, z
ewentualną kalkulacją elementów należności
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe tj:
prawo wykonywania zawodu, potwierdzenie uzyskania/rozpoczęcia
specjalizacji
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polisę OC lub pisemne zobowiązanie oferenta o przedstawieniu
polisy OC najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie
zamówienia na świadczenia zdrowotne
zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem
ofert
oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez 30 dni od daty
zakończenia terminu składania ofert

c) wszystkie dokumenty na kolejno ponumerowanych stronach parafowanych,
należy umieścić w zaklejonej kopercie i dostarczyć na adres:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu ul. Spacerowa l,
63-322 Gołuchów do dnia 17.12.2021 r. do godz. 11.00.

Na kopercie powinny znajdować się pełna nazwa i adres siedziby Oferenta oraz
dopisek:

,Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach umowy
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja
lecznicza w następujących zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka
rehabilitacyjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz pełnienie dyżurów lekarskich.
Nie otwierać do dnia 17.12.2021 r. do godziny 13.00.
Ilość stron......"

d) brak któregokolwiek wymaganego dokumentu może spowodować odrzucenie
oferty

e) Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi

3. Kryteria oceny przy wyborze oferty:
1/ Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania pkt. 2
2/ Kryteria oceny:

a) proponowana kwota wynagrodzenia za realizację zamówienia - 90%
b) jakość - kwalifikacje - 10%

4. Czas, na który może zostać zawarta umowa: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023r.

5. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: 17.12.2021 r.
godz. 13.00, Centmm Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu ul. Spacerowa l,
63-322 Gołuchów.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i zawiadomienie o wyniku konkursu:
1/ Poszczególne zadania Komisji Konkursowej:

a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych
ofert

b) otwarcie kopert z ofertami
c) ustalenie które z ofert spełniają warunki określone w pkt. 2 niniejszych

szczegółowych warunków konkursu
d) odrzucenie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w pkt. 2

niniejszych wamnków konkursu
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e) ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w pkt. 2
niniejszych szczegółowych warunków konkursu

f) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Koiikursowej
g) wybranie najkorzystniejszej oferty

7. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora CRR KRUS
w Jedlcu

8. Skargi i protesty
Oferentom przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o
działalności leczniczej.

Centrum
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Jedlec, dnia 09.12.2021r.
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/podpis Dyrektora/

W załączeniu:
l. Materiały informacyjne
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy dotyczącej w/w świadczeń wraz z załącznikiem
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
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