
 
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORT U 
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OGŁASZA 
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:  

- obsady ambulansu ratownictwa medycznego tj.: 
� lekarzy systemu 
� pielęgniarek systemu 
� ratowników medycznych 
� kierowców ratownictwa medycznego 
� kierowców-ratowników medycznych 

- koordynatorów medycznych Centrum Dyspozytorskiego 
- lekarzy zespołu transportu sanitarnego typu „N” 
- pielęgniarek zespołu transportu sanitarnego typu „N” 
- lekarzy nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki  
- pielęgniarek nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki  
- lekarzy Izby Przyjęć Oddziału Kardiologicznego 
- lekarzy konsultantów do Izby Przyjęć 
- lekarzy Oddziału Kardiologicznego – dyŜury medyczne 
- lekarzy do obsługi teletransmisji 12-odprowadzeniowego EKG w Oddziale Kardiologicznym 
- lekarzy Oddziału Kardiologicznego wraz z obsługą teletransmisji 12-odprowadzeniowego EKG  
- lekarzy specjalistycznej Poradni Kardiologicznej 
- lekarzy specjalistycznej Poradni Chirurgicznej Ortopedyczno-Urazowej 
- lekarzy specjalistycznej Poradni Chirurgicznej 
- lekarzy specjalistycznej Poradni Dermatologicznej 
- lekarzy specjalistycznej Poradni Neurologicznej 
- lekarzy Pracowni RTG 
- techników Pracowni RTG 
- dyspozytorów medycznych 
 

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert. 
 

1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym projekt 
umowy oraz obowiązujące formularze oferty moŜna odebrać lub zapoznać się  od dnia 28.12.2010 r. do 
dnia 31.01.2011 r. w godzinach 09.00 – 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień 
Publicznych, Budynek Główny – I piętro, pok.102 A, bądź pobrać ze strony internetowej: 
www.meditrans.waw.pl.  
 

2. Termin składania ofert: do 31.01.2011 r. do godz. 09.30 w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek 
Główny – I piętro, pok. 102A, siedziba Zamawiającego. 
 

3. Otwarcie ofert odbędzie się 31.01.2011 r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek 
Główny – I piętro, pok. 102A. Wykonawcy o zakończeniu konkursu oraz jego wyniku będą 
poinformowani na piśmie. 
 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

5. Umowy dla ratownictwa medycznego będą zawarte do 01.01.2014 r. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert 
i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 
 

7. Wykonawcy mają moŜliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. 
 

8. Osobą upowaŜnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Ewa Trębacz, tel. (0–22) 52 – 51 – 410 
 

   Dyrektor 
 

Artur Kamecki 
 


