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WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH 

25 – 663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A, tel. 41/ 34 79 701, fax. 41/  34 79 702  
e-mail: womp@womp.com.pl,  www.womp.com.pl 

 
jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych 

 ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 - 27 ustawy   
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295). 

 
ogłasza konkurs ofert   

 
i zaprasza  

 
Podstawowe Jednostki Służby Medycyny Pracy działające na terenie województwa 
świętokrzyskiego do składania ofert na realizację zadania określonego w art. 21 ust. 1 pkt. 2 
z zastrzeżeniem art. 21a Ustawy z dn. 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.): 
 
Przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych 
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki 
zawodu lub stażu uczniowskiego, a w przypadku doktorantów w trakcie kształcenia - są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z 
terenu Województwa Świętokrzyskiego.  
 
Po rozstrzygnięciu konkursu, z odpowiednim  zastosowaniem przepisów  ustawy  z dnia  
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1373 z późn. zm.) zostanie zawarta umowa na okres:  
 

do 30 września 2020r. – dotyczy szkół ponadpodstawowych i kandydatów na kwalifikacyjne 
kursy zawodowe oraz słuchaczy tych kursów, 
do 31 października 2020r. – dotyczy szkół wyższych. 
 
Umową nie będą objęci: 
- uczniowie zatrudnieni w charakterze pracowników młodocianych,  
- pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
 
Szczegółowe warunki konkursu, regulamin konkursu i formularz ofertowy dostępne  
są w WOMP w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A, pok. 212, 225 od poniedziałku do 
piątku w godz. 800 – 1400 tel. kontaktowe: 41/ 34 79 711, 41/34 79 710 oraz na stronie 
internetowej WOMP w Kielcach - www.womp.com.pl 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na 
przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych 
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół (…)” „w formie pisemnej 
pod rygorem odrzucenia oferty  w sekretariacie WOMP w Kielcach, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 – 1430 w terminie do 29 maja 2020r. do godz. 1000. 
 
Komisja konkursowa dokona otwarcia ofert w dniu 29 maja 2020r.  w siedzibie WOMP o 
godz. 1100. 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020r. w siedzibie WOMP o 
godz. 1000. 
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Oferty powinny zawierać dane o oferencie, oświadczenia oferenta i inne dokumenty 
wymienione w regulaminie konkursu. Oferent powinien zaproponować cenę brutto  
za badanie lekarskie kandydata/ ucznia/ studenta oraz niepełnoletniego słuchacza 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
 
WOMP jest związany ofertą do 14 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie WOMP w Kielcach oraz na stronie internetowej WOMP www.womp.com.pl  
w terminie 2 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Dodatkowo o wynikach konkursu oferenci 
zostaną zawiadomieni pisemnie. 
 
Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach 
publicznych.   
 
W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej 
osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą 
zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania 
objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem  
w celu uzgodnienia ceny za udzielone świadczenie zdrowotne lub unieważnić konkurs.  
 
PJSMP, których interes prawny doznał uszczerbku w związku z przeprowadzonym 
konkursem ofert, może składać środki odwoławcze i skargę, zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych warunkach konkursu. 
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje i zastrzega, że w związku z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) może dojść 
do unieważnienia konkursu, a także zmiany wskazanych w ogłoszeniu terminów, w 
szczególności dotyczących składania ofert, ich otwarcia i rozstrzygnięcia konkursu oraz 
terminu związania ofertą i okresu obowiązywania umowy, z przyczyn niezależnych od 
WOMP. 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 


