
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock 

zwanej dalej Udzielającym zamówienia, na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190  

z późn. zm.) 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w zakresie 

wyjazdowego zespołu sanitarnego typu ”N” w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

i zaprasza do składania ofert 
 

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez 

pielęgniark/rzy w zakresie wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” w SP ZOZ 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem mogą być zawarte na okres  

od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. Termin rozpoczęcia udzielania 

świadczeń – 1 lipca 2019 roku.  

 

Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursu ofert, w tym projekt umowy oraz 

obowiązujący formularz ofertowy są dostępne na stronie BIP SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 

www.bip.wspritsplock.pl (zakładka Konkursy) oraz w Dziale Kadr SP ZOZ  Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, ul. NSZ 5 Budynek A, 

pok. Nr 6/7 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia ogłoszenia konkursu. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisami: 1/ Imię i nazwisko oferenta  

2/ Konkurs – Pielęgniarka N 2019 należy składać w sekretariacie SP ZOZ WSPRiTS w 

Płocku, ul. NSZ 5, 09-400 Płock w dni  robocze w godz. od 7.00 do 14.30 – w terminie do 

dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 9.30. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Otwarcie 

ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie 25 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz/lub zmiany 

terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania. 

 
Jeżeli nie nastąpi unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, Komisja konkursowa dokona rozstrzygnięcia konkursu ofert  

w siedzibie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, ul. NSZ 5 w dniu 26 czerwca 2019 roku do godz. 

13.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie 

internetowej www.bip.wspritsplock.pl (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Udzielającego zamówienie. 
 

Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołań. 

 

Płock, dnia 17 czerwca 2019 roku 
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