Toruń, 23.03.2015r.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu,
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 61/67, 87-100 Toruń
Działając w oparciu o przepisy:
art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013r.,
poz. 217 ze zm.) oraz art.140, art. 141, art.146 ust. 1, art.147-150, art. 151 ust. 1, 2, 4-6, art.
152 i art. 154 ust. 1-2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

ogłaszam konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
na wykonywanie w roku 2015 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na
przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni
są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz uczestników
studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem kandydatów
i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych regulowanych
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych
oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U z 2014r., poz. 1144) z terenu działania
WOMP w Toruniu.
1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia określone
ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2014r., poz.
1184) i świadczących usługi w powyższym zakresie na terenie województwa kujawskopomorskiego w następujących powiatach i jednostkach samorządu terytorialnego:
1) brodnickim
2) grudziądzkim
3) Miasto Brodnica
4) Miasto Grudziądz
5) Miasto i Gmina Chełmża
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie wyżej
wymienionych powiatów i jednostek samorządu terytorialnego.
3. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania
konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
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4. 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 pracy
Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.bip.womp.torun.pl w zakładce Ogłoszenia Konkurs Ofert. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Piotr
Szarszewski (pokój 6, I piętro), tel. (56) 658-35-61.
5. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru)
2) oświadczenia Oferenta (według załączonego wzoru)
3) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawartej na czas
obowiązywania umowy z WOMP lub zobowiązanie do jej posiadania w chwili
podpisywania umowy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
4) kopie umów lub promesy na wykonywanie konsultacji specjalistycznych i/lub
badań diagnostycznych, wynikających ze wskazówek metodycznych w sprawie
przeprowadzania badań profilaktycznych
5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zawodowe osób
realizujących badania profilaktyczne objęte zamówieniem
6) w przypadku, gdy Oferent sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami - kopię
umowy (umów) ze szkołą w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami, którzy
w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
Uwaga: opiekę profilaktyczną nad uczniami danej szkoły może sprawować tylko jeden
podmiot
7) w przypadku, gdy Oferent zamierza sprawować opiekę profilaktyczną nad
uczniami - promesę na zawarcie umowy na wyżej wymieniony zakres
Uwaga: kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane
przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną (w takim przypadku należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta).
6. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać - pod rygorem odrzucenia - w
formie pisemnej, według określonego wzoru, w zamkniętej i nie oznakowanej
kopercie z napisem „KONKURS OFERT - BADANIA UCZNIÓW” do dnia
31.03.2015r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67, pokój 1 (I piętro).Oferty przesłane
faksem nie będą rozpatrywane.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.04.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego
w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 61/67, pokój 6 (I piętro).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 02.04.2015r. Wyniki konkursu zostaną
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
www.bip.womp.torun.pl w zakładce Ogłoszenia - Konkurs Ofert. Dodatkowo o wynikach
konkursu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
9. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
10. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszty zadania
przewyższają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
Komisja Konkursowa może przeprowadzić rokowania z Oferentem w celu ustalenia ceny
za udzielone świadczenie zdrowotne.
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu,
przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu lub
umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, bez podania przyczyny.
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12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo odrzucenia
oferty w następujących przypadkach:
1) jeżeli Oferent nie złoży któregokolwiek z wymaganych dokumentów
2) jeżeli ceny określone w złożonej ofercie będą rażąco niskie
3) jeżeli oferta została złożona po wyznaczonym terminie
4) jeżeli została złożona oferta alternatywna
5) jeżeli Oferent lub osoby udzielające świadczeń nie spełniają warunków
określonych w przepisach prawa
13. Oferenci uprawnieni są do składania skarg, protestów i odwołań dotyczących warunków
konkursu, zgodnie z art. 152-154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.
1027 ze zm.).
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