
                                                                                                                                                         Otwock, dnia 12.12.2016 r. 

 

                                                                                            

 

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2017-31.12.2017 

1.W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące 

warunki:  

1) posiadają dyplomu mgr farmacji i prawo wykonywania zawodu farmaceuty - 
potwierdzone złożeniem stosownego dokumentu. 

2) posiadają minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika 
farmacji w szpitalu. 

3) posiadają aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu w zakresie 

ogłoszonego konkursu – potwierdzone złożeniem stosownego dokumentu  

4) posiadają aktualne badanie przeprowadzone do celów sanitarno-epidemiologicznych 

– potwierdzone złożeniem stosownego dokumentu 

5) posiadają dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie  – potwierdzone 
złożeniem stosownego dokumentu 

6) wymagana jest znajomość programów komputerowych, (umiejętność 
obsługi  komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji APTEKA) – 
potwierdzone złożeniem stosownego oświadczenia. 

2. Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci powinni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego Ogłoszenia.  

3. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie oferty alternatywnej 

skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 

2) oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę 

upoważnioną do jego reprezentowania. W przypadku podpisywania oferty przez 

osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być 

dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii. 

4) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były 



jednoznacznie ponumerowane i spięte. 

4.Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 19.12.2016 do 

godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy. Opakowanie zawierające ofertę powinno być 

zaadresowane:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

oraz oznakowane następująco: „Oferta na pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji” i 

opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Oferenta. Konsekwencje złożenia oferty 

niezgodnej z w/w opisem ponosi Oferent. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

Szczegółowe  wymagania i warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.   

 

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji jest Joanna Niewczas-Jeż, 

kontakt telefoniczny: 22 779 46 71, e-mail: j.niewczas@zozmswia.pl 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1  -  Formularz oferty 

Nr 2 -  Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 3 -  Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.niewczas@zozmswia.pl


Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące Zleceniobiorcy: 
**Nazwa/Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ 

Miejsce zam/.: .........................................kod.......................ul................................................ 

nr telefonu/fax ………….................................., e-mail............................................................................ 

Dowód osobisty * seria ………………………..………………………. numer ………………………………………………………… 

wydany przez……………………………………… PESEL *…………………………… NIP……………………………………………….. 

Prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w...........................................kod..........................ul............................................................... 

NIP ……………………………………….. http:// .................................................................................................. 

 

(*) – informacje wymagane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej  
(**) – dotyczy prowadzących działalność gospodarczą 
 

Dane dotyczące Zleceniodawcy: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku  
ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 
 

Z tytułu pełnienia kierownika działu farmacji, objętego niniejszym postępowaniem konkursowym, 

Zleceniobiorca oferuje wynagrodzenie w wysokości………………………………….brutto miesięcznie. 

Zobowiązania Zleceniobiorcy: 
1) Nawiązując do Zaproszenia do złożenia ofert na „Oferta na pełnienie funkcji kierownika działu 

farmacji” zobowiązuję się świadczyć usługę na zasadach określonych w Zaproszeniu do 

złożenia oferty. 

2) Termin realizacji zamówienia:  od dnia 1.01.2017r. do 31.12.2017r. 

3) Termin płatności: zgodnie z  Projektem umowy. 

4) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią projektu  umowy stanowiącą załącznik   nr 3 do 

zaproszenia  i nie zgłaszam do nich żadnych uwag. 

5) Oświadczam, że dane zawarte w złożonych dokumentach, o których mowa w pkt 1 

zaproszenia są aktualne  na dzień składania ofert. 

6) Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych 

stronach. 

7) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………                         
2) ……………………..                          



3) …………………….. 
4)……………………….. 

……................., dnia ………………..                                                 ……………………………………..        
        (podpis Zleceniobiorcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej, 

2) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych, określonych w odrębnych przepisach, 

3) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, 

4) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w 

tym przygotowanie danych do postępowania przetargowego, 

5) udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, 

6) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych 

po uzyskaniu decyzji właściwego organu, 

7) udział w racjonalizacji farmakoterapii, 

8) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi w szpitalu, 

9) ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

przez dział farmacji na oddziały szpitala, 

10) prowadzenie przychodów i rozliczanie rozchodów  produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych na komórki organizacyjne szpitala przy pomocy aplikacji 

APTEKA SZPITALNA, 

11) uzgadnianie stanu magazynowego z działem księgowości, 

12) przygotowanie pod względem merytorycznym specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nowego aptecznego programu komputerowego oraz wdrożenie tego 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

Projekt umowy 

Zawarta w dniu…………………… 

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem 

Specjalistycznym MSW  w Otwocku ul. Prusa 1/3 zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ 

reprezentowanym przez…………………………………….. - Dyrektora 

a 

………………………………………………… ………………………zwaną dalej 

ZLECENIOBIORCĄ 

 

§1 

ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do: 

13) pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej, 

14) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych, określonych w odrębnych przepisach, 

15) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, 

16) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w 

tym przygotowanie danych do postępowania przetargowego, 

17) udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, 

18) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych 

po uzyskaniu decyzji właściwego organu, 

19) udział w racjonalizacji farmakoterapii, 

20) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi w szpitalu, 

21) ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

przez dział farmacji na oddziały szpitala, 

22) prowadzenie przychodów i rozliczanie rozchodów  produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych na komórki organizacyjne szpitala przy pomocy aplikacji 

APTEKA SZPITALNA, 

23) uzgadnianie stanu magazynowego z działem księgowości, 

24) przygotowanie pod względem merytorycznym specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nowego aptecznego programu komputerowego oraz wdrożenie tego 

programu. 

§ 2 

1.  ZLECENIOBIORCA będzie pozostawał w kontakcie telefonicznym ze 

ZLECENIODAWCĄ, a dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki minimum 7 godzin każdego 

dnia będzie wykonywał czynności będące przedmiotem umowy w siedzibie 

ZLECENIODAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na życzenie ZLECENIODAWCY ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest wykonywać 

czynności będące przedmiotem umowy w siedzibie ZLECENIODAWCY, w innych dniach i 



godzinach niż określone w ust. 1, z zachowaniem ogólnego wymiaru godzin pracy w siedzibie 

ZLECENIODAWCY. 

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, ZLECENIODAWCA zobowiązuje się 

powiadomić ZLECENIOBIORCĘ o konieczności wykonywania czynności będących 

przedmiotem umowy w siedzibie ZLECENIODAWCY, w innych dniach i godzinach niż 

określone w ust. 1, minimum dwa dni wcześniej. 

4.  ZLECENIOBIORCA wykonywać będzie czynności będące przedmiotem umowy z 

należytą starannością. 

§ 3 

Osobą uprawnioną do potwierdzania w imieniu ZLECENIODAWCY wykonania zlecenia pod 

względem merytorycznym i organizacyjnym jest Dyrektor Szpitala. 

§ 4 

1.  ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonywać w okresie od 

dnia 01.01.2017 do 31.12.2017r. 

2.  Za wykonanie niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA będzie otrzymywał wynagrodzenie w 

wysokości ……………………………………………………………………………. brutto miesięczne, z 

zastrzeżeniem ust.4 

3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie, na rachunek ZLECENIOBIORCY w terminie 7 

dni od złożenia rachunku przez ZLECENIOBIOR 

 

4. W wypadku gdy ZLECENIOBIORCA będzie wykonywał czynności będące przedmiotem 

umowy w siedzibie ZLECENIODAWCY w wymiarze mniejszym niż określony w § 2 ust. 1, 

wynagrodzenie ZLECENIOBIORCY zostanie pomniejszone o kwotę obliczoną w sposób 

następujący : 

Wysokość pomniejszenia = (wysokość wynagrodzenia zł brutto\60,66) x (14 – liczba godzin 

wykonywania czynności w siedzibie ZLECENIODAWCY w danym tygodniu) 

 

§ 5 

1. W wypadku przejściowego braku możliwości osobistej realizacji umowy 

ZLECENIOBIORCA obowiązany jest zapewnić zastępcę, spełniającego warunki niezbędne 

do realizacji umowy. 

2. ZLECENIOBIORCA odpowiada za działanie lub zaniechanie osób go zastępujących jak za 

działanie lub zaniechanie własne. 

3. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo kontroli: 

a) zakresu, sposobu i jakości wykonanej pracy 

b) przestrzegania przepisów bhp, p.poż i innych wynikających z obowiązujących aktów prawnych 

oraz regulaminów ZLECENIODAWCY 

4. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do otrzymania informacji dotyczących realizacji 

umowy na każde żądanie. 

5. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za dwutygodniowym 

wypowiedzeniem bez podania przyczyny. 



§ 6 

1.W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 

nienależny ZLECENIODAWCA ma prawo do pomniejszania wynagrodzenia.  

2.W przypadku poważnego naruszenia przez ZLEENIOBIORCĘ warunków umowy lub 

powtarzających się naruszeń ZLECENIODAWCY przysługuje: prawo natychmiastowego jej 

rozwiązania i żądania naprawienia powstałych w wyniku działania Zleceniobiorcy szkód. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności 

formy pisemnej. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                ZLECENIOBIORCA 

 


