
 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  

 ul. Mickiewicza 11, 16-400  Suwałki, tel. (87) 566 22 68 

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania 

czynności:  

 lekarza systemu  

 ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza: 

- w zespołach  ratownictwa medycznego,  

- zespołach transportu medycznego,   

- zespołach  transportu sanitarnego (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez),  

  w  ZPD Suwałki  oraz  ZPD Augustów.  

                                                                                                                                                          

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych 

podmiotów leczniczych – 170 tys. 

Okres zawarcia umowy na udzielanie świadczeń ustala się na okres  01.01.2023r – 31.12.2024 r. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01.01.2023r. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,        

w tym z projektem umowy,  można zapoznać się  w  Dziale Administracyjnym Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11, pokój 103,                                         

od dnia 30.11.2022 roku, w  godzinach   7
30 

 -  15
00

,   tel.  (087)  566 22 68  w. 21.  

Obowiązujące formularze oferty oraz wzór umowy można otrzymać   w Dziale Administracyjnym. 

Formularze oferty, wzór umowy oraz szczegółowe warunki konkursu będą również  dostępne od dnia 

30.11.2022r. na stronie internetowej: wsprsuw.pl  

 

Oferty w zamkniętych kopertach  z odpowiednim napisem :   

 

 „KONKURS OFERT – PIELĘGNIARKA SYSTEMU”   

 „KONKURS OFERT – LEKARZ  SYSTEMU” 

 „ KONKURS OFERT – RATOWNIK  MEDYCZNY”   

 
należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach,                   

ul. Mickiewicza 11 do dnia 16.12.2022 r. do godz. 10
00

.   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPR SP ZOZ Suwałkach w dniu 16.12.2022r. o godz. 11
00

.   

     Termin rozstrzygnięcia konkursu (w siedzibie WSPR SP ZOZ) oraz jego ogłoszenie                    

(na tablicy ogłoszeń w WSPR SP ZOZ i na stronie internetowej) nastąpi do dnia  21.12.2022r.  

 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do  odwołania konkursu w całości lub jego 

części, unieważnienia na  każdym etapie w dowolnej części, zmiany terminu rozstrzygnięcia, 

przesunięcia terminu składania ofert . 

 Oferty są wiążące dla stron w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert. 

                                                                                                                    

                     Dyrektor 

                                                                           Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ  

                                                                                                           w Suwałkach 

  

                                                                                                        Krystyna  Szczypiń    


