Toruń, 16.05.2019r.
OGŁOSZENIE
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 61-67, 87-100 Toruń
tel. /fax. 566581618; e-mail: womp@womp.torun.pl, www.womp.torun.pl
Jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu
województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tj.:Dz.U.2019.492 ze zm.)
ogłasza uzupełniający konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących
o działalności leczniczej na:

działalność

leczniczą

w

rozumieniu

ustawy

wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich
•

•

kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej
nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów tych szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności
kierowania pojazdem silnikowym lub uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy kat. B, T

w następujących miastach, gminach lub powiatach:
1) Grudziądz i powiat grudziądzki.
1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badania osób, o których
mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(tj.:Dz.U.2018.1155) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
(Dz.U.2019.506). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty winny
posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
2. Regulamin konkursu, formularz ofertowy (na którym musi być złożona oferta) oraz projekt
umowy dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
przy ul. Skłodowskiej-Curie 61-67 (pokój 6, I piętro) w godzinach 7.00 - 14.30,
tel. (56) 658 35 61 lub na stronie internetowej: www.bip.womp.torun.pl w zakładce
Ogłoszenia - Konkurs Ofert.
3. Miejsce i termin składania ofert:
1) oferty należy składać w formie pisemnej, według określonego wzoru,
w zamkniętej i nieoznakowanej kopercie z napisem „UZUPEŁNIAJĄCY
KONKURS OFERT - BADANIA UCZNIÓW w 2019r.- do dnia 30.05.2019r. do
godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 61-67, pokój 1 (I piętro).
2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez
Zamawiającego formularzu.
3) wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi.
4) Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
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4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 61-67,
pokój 6.
5. Termin związania ofertą - 20 dni od daty składania ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej: www.bip.womp.torun.pl w zakładce Ogłoszenia - Konkurs
Ofert.
7. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania
konkursowego, z mocą obowiązującą do dnia 10.12.2019r.
8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo odwołania
konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania
konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem
właściwej oferty.
9. Oferenci uprawnieni są do składania skarg, protestów i odwołań dotyczących warunków
konkursu, zgodnie z art. 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 ze zm.).
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