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                    Załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
                              w zespołach ratownictwa medycznego Pogotowia 
 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW i KRYTERIA OCENY 
OFERT- RATOWNIK MEDYCZNY 
 
CZĘŚĆ I. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW 
 
 A. Oferenci  przystępujący do konkursu ofert winni spełniać następujące warunki: 
 
1. Przedłożyć wszystkie dokumenty i oświadczenia, określone w § 8 i § 9 Regulaminu. 
2. Spełniać wymagania, określone w art. 10 ustawy z dnia 08 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 882 z póź. zm.) : 
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, 
3) wykazywać znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do 

wykonywania tego zawodu, 
4) posiadać następujące wykształcenie: 

a) ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne 
lub 

b) ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną  
o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadać dyplom potwierdzający 
uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny” lub 

c) posiadać dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej 
Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub 

d) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego 
nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r,  poz. 65.). 

3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 3, oferent składa 
oświadczenie w ofercie. 

4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, oferent składa 
zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zespole wyjazdowym, 

5. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt 2 ppkt.  4 oferent składa 
posiadane dyplomy o ukończeniu studiów, szkół. 

6. Złożyć oświadczenie o deklarowanym minimalnym czasie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie mniejszym niż 60 godz. miesięcznie. 

7. Wzór ofert stanowi zał. Nr 1 do niniejszych Warunków. 
 
 
   B.  Oferenci przystępujący do konkursu ofert w Pogotowiu, zobowiązani są po otwarciu 

ofert odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną w terminie 7 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej Pogotowia informacji o otwarciu ofert, w celu umówienia się na 
wstępną rozmowę kwalifikacyjną należy skontaktować się z Kierownikiem Działu 
Medycznego w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 695603543. 
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Z rozmowy kwalifikacyjnej sporządzana jest Karta kwalifikowania na stanowisko 
ratownika medycznego przez Komisję ds. kwalifikowania. 
 Komisja ds. kwalifikowania przekazuje Karta kwalifikowania na stanowisko ratownika 
medycznego komisji konkursowej, która dołącza ją do dokumentów oferenta.    

 
C.  Pogotowie oczekuje od oferentów stawek nie wyższych, niż 28 zł za każdą godzinę 

udzielania świadczeń. 
D. Pogotowie będzie wypłacało do stawek ryczałtowych, o których mowa powyżej : 

a) dodatek w wysokości 10,00 zł brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, w okresie określonym umową; 

b)   dodatek w wysokości 3,00 zł brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej świadczonych przez ratowników medycznych pełniących obowiązki 
kierownika zespołu, o którym mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 
2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z 
późn.zm. ) w okresie określonym umową. 

 
CZĘŚĆ II.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona punktacja z zastosowaniem 

następujących kryteriów: 
Stan na dzień ………….. 
Wykształcenie medyczne   
Wyższe magisterskie kierunkowe 6 pkt 
Wyższe – licencjat   4 pkt. 
Studium zawodowe 2 pkt. 
Staż pracy na zajmowanym stanowisku ratownika medycznego *   
Powyżej 6 lat  6 pkt. 
4-6 lat 4 pkt. 
1-3 lat 2 pkt. 
Doskonalenie zawodowe  
Kurs doskonalący o profilu medycznym (dotyczy kursu doskonalącego 
120 pkt.) z ostatniego zakończonego okresu edukacyjnego.**  

6  pkt. 

Kursy doskonalące typu ALS,EPLS, BTLS (ITLS) z ostatniego 
zakończonego okresu edukacyjnego.** 

po 2 pkt. 
(max 6 pkt.) 

Kursy doskonalące inne o profilu medycznym  z ostatnich 3 lat** po 1 pkt.  
(max 5 pkt.) 

Ocena końcowa z karty kwalifikowania na stanowisko ratownika 
medycznego. 

 

 
* Należy złożyć kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń wydanych przez stronę umowy 

(szpital, dysponent zespołów ratownictwa medycznego). 
** Należy złożyć kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. 
3. W przypadku większej liczby ofert niż potrzeby Pogotowia oraz w razie, gdy więcej niż 

jedna oferta uzyska taką samą ilość punktów z zastosowaniem kryteriów wymienionych  
w pkt. 1, Pogotowie zastrzega sobie prawo wyboru w pierwszej kolejności ofert 
oferentów, którzy: 

1) zaoferowali najniższą cenę,  
a w następnej kolejności ofert oferentów, którzy:  

2) w dniu ogłoszenia konkursu  byli zatrudnieni w Pogotowiu lub udzielali  świadczeń 
na podstawie umowy- cywilno prawnej i  co do których opinia wydana przez Z-ce 
Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia  na wniosek komisji konkursowej, jest 
pozytywna. 


