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Katowice dn, 12.07.2021
WPR/NK/1538/07/2021


O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2021 r., poz. 711   z oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1398 z późn. zm.)

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul Powstańców 52
40-024 Katowice

ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
- ratowników medycznych,
- ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
- pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,
- pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego
- ratowników po kursie KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Umowa zawarta będzie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2023 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym, zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej WPR w Katowicach www.wpr.pl w zakładce ogłoszenia, BIP WPR oraz w Dziale Kadr i Płac (pokój nr 2.15).
Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  w Katowicach w terminie do dnia 06.08.2021 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 17.08.2021 r.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert. 
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastrzega sobie prawo   do  przyjęcia wybranych ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem Konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej protest.

Oferent może również złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 





Katowice, dnia ……………



