
 

 
  

       
 

 

 Szczegółowe Warunki  

Konkursu Ofert Nr 16/2020 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla 

rodziców – psycholog, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki, dietetyk, 
fizjoterapeuta. 

 
 

1. Podstawa prawna 
Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 
140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2, 4-6, art. 152, 
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.).  

 
2. Zamawiający 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000312406, NIP 1990080635, RERON 160213499, wpisana przez Wojewodę Opolskiego do rejestru 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023002. 
Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących konkursu: 
Iwona Wymysłowska, tel. 77 44 67263, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl 

             Karolina Konik, tel. 77 4467297, e-mail: k.konik@kcz.krapkowice.pl  
 

3. Przedmiot postępowania 
Przedmiotem zamówienia podzielony jest na następujące zakresy: 
Zakres 1: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – psycholog; 
Zakres 2: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – 
pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki; 
  Zadanie nr 1: Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków, 
  Zadanie nr 2: Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego  

Zakres 3: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – dietetyk; 
Zakres 4: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – fizjoterapeuta; 
  Zadanie nr 1: Poradnictwo dla rodziców z zakresu prawidłowego rozwoju, 
  Zadanie nr 2: Usługa i poradnictwo dla rodziców po porodzie, 
 
Świadczenia udzielane będą w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie powiatu 
krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego. 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. projektu 
pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 
8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022r.  

 
4. Kryteria oceny ofert 

Dokonując wyboru ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert(takie same 
dla wszystkich zakresów i zadań) 
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cena za jedną konsultację – 100% 
 
Punktacja ogólna zostanie obliczona wg. następującego wzoru: 
 
     Cena minimalna   
     ------------------------     x 100   

Cena badania  
 

5. Warunki wymagane od Wykonawców:  
 

Warunki merytoryczne: 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Ogłoszeniem Konkursu Ofert oraz niniejszymi 

Warunkami Szczegółowymi i wchodzącymi w ich skład załącznikami, w celu określenia swoich 
możliwości udziału w konkursie. 

2) Każdy Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie warunki wymienione 
w Oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Szczegółowych. 

3) Każdy Wykonawca składając ofertę potwierdza gotowość udzielania świadczeń zdrowotnych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, na warunkach określonych przez Zamawiającego w Istotnych 
Warunkach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Szczegółowych. 

4) Oferty składać mogą Wykonawcy, którzy posiadają: 
1. uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich 

posiadania oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
                 Wykonawcą może być: 

 1) personel medyczny 
 2) publiczne i niepubliczne podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej 
 dysponujące lub spełniające n/w warunki: 
Zakres 1 - magister psychologii ze specjalizacją kliniczną z doświadczeniem : 

• minimum 3 lata w pracy klinicznej lub  

• minimum 3 lata w pracy z rodziną w sytuacji kryzysowej oraz rodziną z małym dzieckiem 
Zakres 2: - dyplomowana pielęgniarka lub położna: 

• doświadczenie w pracy pielęgniarki na oddziale neonatologicznym, 
• tytuł magistra pielęgniarstwa neonatologicznego lub położniczo- ginekologicznego, 
• kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego. 

Zakres 3: 
           -  ukończone studia wyższe tytuł dietetyka, 
           -  doświadczenie w pracy minimum 3 lata, 
           -  kierunkowe kursy i szkolenia.  
Zakres 4: 

                    Zadanie nr 1  -  technik lub magister fizjoterapii: 
   − min. 3 lata doświadczenia w pracy rehabilitacji ruchowej niemowląt i małych dzieci; 

                      Zadanie nr 2 -  technik lub magister fizjoterapii: 

   − min. 3 lata doświadczenia w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym; 

2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z udzielaniem świadczeń w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
Warunki formalne (sposób przygotowania oferty): 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskimi w formie pisemnej. 
2) Ofertę należy sporządzić w sposób staranny, tzn. czytelnie pismem odręcznym, maszynowo lub 

w formie wydruku komputerowego. Ewentualne korekty należy nanosić w sposób zapewniający 
widoczność błędnych i właściwych zapisów, a poprawki należy parafować. 

3) W ofercie należy zawrzeć komplet wymaganych dokumentów: 
• wypełniony Formularz Ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Warunków 

Szczegółowych, 
• wydruk zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu, 

• wydruk danych z wpisu w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego 
http://www.stat.gov.pl/regon/, 

• Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydane 
przez właściwą izbę lekarską lub wydruk Księgi Rejestrowej 
z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/filtrKsiag.jsf, 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) 
Wykonawcy i lub jego personelu medycznego wymagane do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie określonym przedmiotem zamówienia (dyplomy, zaświadczenia, 
prawo wykonywania zawodu, inne), 

• dokument potwierdzający zawarcie przez Wykonawcę obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

4) Oferta powinna być zabezpieczona przed jej otwarciem i zewnętrznie opisana: 
Konkurs Ofert Nr 16/2020  
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla 
rodziców : psycholog, pielęgniarka/ położna w ramach rozszerzonej opieki, dietetyk, 
fizjoterapeuta * 
nie otwierać do dnia 11.09.2020r. do godz. 12:00. 

5) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r. do godz. 12:00 
w sekretariacie siedziby Zamawiającego: 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice 
lub 
w formie elektronicznej na adres e-mailowy: 
przetargi@kcz.krapkowice.pl  lub k.konik@kcz.krapkowice.pl 

 
6. Pozostałe warunki konkursu ofert 

1) Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji na 
temat konkursu ofert. 

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy. i zadania. 
3) Przy udzielaniu świadczeń Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 
4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu 

składania ofert. 
 

 
                                                                                                                Prezes Zarządu 
                                                                                                               Marcin Misiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice, dnia 03.09.2020r. 
 

       
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – Istotne Warunki Umowy 
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