
 
 

 
Projekt nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 pn. „CUŚ DOBREGO!”   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE   

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w centrum teleopieki na rzecz uczestników projektu pn. 

„CUŚ DOBREGO!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2022 

ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

e-mail: ue@szpitalrawa.pl , agulska@szpitalrawa.pl   tel. +48729059534 
 

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t .j. Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.)  

 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

Przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego w centrum teleopieki na rzecz uczestników 
projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w centrum 

teleopieki na rzecz uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO”. 
Planowana liczba godzin realizacji świadczeń zdrowotnych: 24 h/ dobę przez wszystkie dni w 
tygodniu, 744 h lub 720 h miesięcznie, zależnie od dni w miesiącu. Planuje się, że zamówienie 
powierzy się co najmniej 5 osobom lub tylu osobom aby zabezpieczyć wszystkie godziny do 
funkcjonowania centrum teleopieki. 

2. Termin realizacji świadczenia zdrowotnego: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 lub na okres 
wskazany w ofercie. 

3. Uczestnicy projektu/ pacjenci długoterminowej opieki: mieszkańcy powiatu rawskiego; planuje się 
objęcie wsparciem 200 osób, które są niesamodzielne i wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu w obszarze związanym ze zdrowiem i  monitorowania parametrów życiowych. 
Monitoring parametrów odbywa się przy pomocy urządzeń do teleopieki przekazujących pomiary 
poglądowe co najmniej tętna, temperatury, aktywności ruchowej do centrum teleopieki celem 
wstępnej diagnozy prawidłowości tych pomiarów. Monitoring umożliwia m.in. łączenie głosowe 
dwukierunkowe, czyli użytkownika/ uczestnika projektu z personelem medycznym centrum teleopieki, 
wywołanie alertu w razie upadku użytkownika, zbieranie danych odnośnie parametrów. Usługa 
teleopieki nie może być świadczona dla osób przebywających w placówkach zinstytucjonalizowanych 
świadczących profesjonalne usługi opiekuńcze (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-
lecznicze). 
W ramach teleopieki będzie używany sprzętu monitorującego zdrowie osób niesamodzielnych w ich 
własnym domu. Uczestnik projektu będzie zaopatrzony w indywidualne urządzenie łącznościowe 
umożliwiające korzystanie z teleopieki, które umożliwia łączność z systemem. Za pomocą tego 
urządzenia pacjent przekazuje sygnały lub informacje o stanie zdrowia, a zwrotnie otrzymuje 
zalecenia, ostrzeżenia lub innego rodzaju usługę, np. przyjazd pielęgniarki, lekarza. 

4. Szkolenia w zakresie obsługi sytemu teleopieki zapewnia Udzielający Zamówienie w porozumieniu z 
dostawcą urządzeń i oprogramowania. 

5. Obsługa systemu teleopieki będzie świadczona na sprzęcie, oprogramowaniu Udzielającego 
zamówienie oraz w  pomieszczeniu wskazanym przez Udzielającego zamówienie w SP ZOZ Rawa 
Mazowiecka.   

6. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym postępowaniu zostanie 
zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania do 30 czerwca 2023 r. lub do dnia wskazanego w ofercie.    

7. Materiały konkursowe, w tym projekt umowy udostępnione są w siedzibie SPZOZ, Szpital św. Ducha w Rawie 
Mazowieckie ul. Warszawskiej 14, w budynku administracji, w  godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej 
www.szpitalrawa.pl informacje telefoniczne – tel. +729059534, e-mail: ue@szpitalrawa.pl, 
agulska@szpitalrawa.pl     
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8. SPZOZ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania 
przyczyn do dnia podpisania umowy z oferentami. 

9. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:  
„Konkurs ofert – pielęgniarka/ ratownik medyczny w centrum teleopieki  w ramach projektu pn. CUŚ 
DOBREGO „ w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, budynek 
administracji, sekretariat  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 10.00 

10. Otwarcie ofert nastąpi w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Szpital św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 
Rawa Mazowiecka, (budynek administracji) , sala konferencyjna, w dniu  15 lutego 2021 r. o godz. 10.10. 
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 lutego 2021 r. poprzez wywieszenie ogłoszenia o 
wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ. Oferenci o  wybranej ofercie zostaną powiadomieni 
również telefonicznie oraz na  piśmie. 
13. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1398 z późn. zm.). 

 

 


