
             

  

Ogłoszenie  

o konkursie ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na stanowisku 

pielęgniarki oddziałowej w Oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Średzkiego 

Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. 

 

Wymagania dla pielęgniarki oddziałowej 

 

1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym 

postępowaniem konkursowym. 

2. Jako podstawę zatrudnienia z oddziałową Udzielający zamówienie wskazuje umowę cywilno-

prawną. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wyłoniona w niniejszym konkursie zobowiązany jest posiadać 

od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres ich udzielania 

stosowny wpis: 
a) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b) w rejestrze prowadzonym przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych. 

4. Oferent, którego oferta zostanie wyłoniona w niniejszym konkursie zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kopię polisy OC (suma 

ubezpieczenia w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa). 

5. Pielęgniarka oddziałowa wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako 

indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki: 

 nie może być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w 

wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o 

zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i 

położnych, 

 nie może być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 

orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w 

wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

 nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 

lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis. 

 

6. W niniejszym postępowaniu konkursowym niedopuszczalne jest złożenie ofert alternatywnych. 

 

Forma oferty i załączniki 

 

1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.  

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia 

oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 

4. Oferta oraz każdy dokument stanowiący załącznik do oferty powinien być opatrzony 

własnoręcznym podpisem oferenta, lub osoby upoważnionej przez niego na podstawie 

pełnomocnictwa  formie pisemnej załączonego do oferty. 

5. Każda strona oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub 

jego pełnomocnik. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędu i 

umieszczenie obok niego czytelnej poprawki. 

6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

napisem:  – „Konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na stanowisku 

pielęgniarki oddziałowej w Oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Średzkiego Sp. 

z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.”. 

7. Oferent może dokonać zmiany, lub wycofać złożoną ofertę w formie pisemnej, nie później 



jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 

8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, lub wycofaniu oferty umieszcza się w zamkniętej 

kopercie i oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty". 

9. Oferta złożona przez oferenta, z którym Szpital Średzki Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej w ostatnim roku poprzedzającym dzień rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, 

rozwiązała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem 

niniejszego postępowania, w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta – 

podlega odrzuceniu. 

10. Oferent dołącza do oferty kserokopie wymaganych dokumentów z tym zastrzeżeniem, że 

Szpital Średzki Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. ma prawo może żądać w trakcie 

postępowania konkursowego przedstawienia do wglądu oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu załączonego przez oferenta. 

11. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do 

oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

 

Ofertę składa się w siedzibie Szpital Średzki Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., 

ul. Żwirki i Wigury 10, w Biurze Zarządu, w terminie do dnia 31 maja 2016 roku do godziny 10:00.  

Do dokumentów ofertowych należy dołączyć oświadczenie niniejszej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 

Z oferentami spełniającymi wymagania formalne Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy 

kwalifikacyjne. O terminie rozmowy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Załączniki: 

 

- Formularz ofertowy 

 

           


