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Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
ogłasza konkurs ofert na:

przyjęcie  obowiązków  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  całodobowej 
obsady  lekarskiej  zespołów wyjazdowych  ratownictwa medycznego  (specjalistycznych 
„S” ) w ramach kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń – 01.04.2009 r., umowa w powyższym 
zakresie zostanie zawarta na czas określony od 01.04.2009 r. do 31.03.2012 r. 

Świadczenia zdrowotne będą realizowane w populacji  liczącej  360.000 osób ubezpieczonych i 
innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Z warunkami konkursu i materiałami konkursowymi, w tym z warunkami jakie powinna spełniać 
oferta oraz z projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie,  w  Dziale  Organizacyjno  - 
Prawnym, pok. nr 9, w godz. 8.00-14.00, poczynając od dnia ogłoszenia konkursu.
Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  12.03.2009 r. 
do godz. 10.00 - w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie os. Na Skarpie 66 – pok. Nr 12.
Komisja  konkursowa  rozpocznie  prace  w  siedzibie  Szpitala  Specjalistycznego  im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66: - w dniu 12.03.2009 r. o godz. 10.30 . 
Otwarcie Ofert będzie miało miejsce w pok. nr 13. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Zastrzega  się  prawo  do  odwołania  konkursu  oraz  przesunięcia  terminu  składania  ofert. 
Oferentom przysługuje prawo składania umotywowanych skarg do komisji w toku prowadzenia 
postępowania konkursowego, jednakże przed jego rozstrzygnięciem. 
Oferent  może  złożyć  do  udzielającego  zamówienia  umotywowany  protest  dotyczący 
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wyniku 
konkursu. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Kraków, dnia 04.03.2009 r.
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