
 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Opolu 

45-372 Opole, ul. Kośnego 55 
ogłasza  

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH   

Nr sprawy ZPU 36/KO/2022 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców 

i dawców krwi lub jej składników. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania, z których 

każde stanowić będzie odrębne zamówienie: 

 

Zadanie nr 1 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na 

dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w siedzibie RCKiK Opole, Oddziałach 

Terenowych oraz  podczas ekip wyjazdowych. 

 

Zadanie nr 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na 

dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w siedzibie RCKiK Opole, Oddziałach 

Terenowych oraz  podczas ekip wyjazdowych (gwarantowane 80h w miesiącu) 

 

 

 

CZAS, NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:  

Zadanie nr 1 - od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.  

Zadanie nr 2 - od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW: 

Do Konkursu ofert przystąpić mogą:  

1) podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 

2) osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie określonym w konkursie tj. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza 

nieprowadzące działalności leczniczej w formie działalności gospodarczej, które zobowiążą się do 

zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 



 

 

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z MATERIAŁAMI 

INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY 

Szczegółowe warunki konkursu określa „Regulamin przeprowadzenia konkursu na udzielanie 

zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w RCKiK w Opolu” oraz „SZCZEGÓŁOWE 

WARUNKI KONKURSU ZPU 36/KO/2022”, które wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi 

formularzami są dostępne od dnia 12.04.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, w godz. od 800 do 1400, 

pokój nr 7 oraz na stronie internetowej www.rckik-opole.com.pl w zakładce PRZETARGI. 

 

Zapraszamy do składania ofert w siedzibie RCKiK w Opolu, ul. Kośnego 55, BUDYNEK B  

w pok. 4 (sekretariat) do godz. 12:00 dnia 21.04.2022r. 
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – ZPU 36/KO/2022”. Otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 7. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2022 r. 

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu 

składania ofert.  

 

http://www.rckik-opole.com.pl/

