
 

 
Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne  

              

   Warszawa, dn. 21.06.2022r. 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.  

ul. Żelazna 90; 01-004 Warszawa 

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,  

ogłasza konkurs ofert na  

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych”  

w ramach współpracy w dotyczącej  

„Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej  

w makroregionie centralnym”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki 

depresji poporodowej w makroregionie centralnym”,  

nr POWR.05.01.00-00-0017/18-00 

w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne,  

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

 

Ogłoszenie jest opublikowane na stronie internetowej https://www.szpitalzelazna.pl  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP pod adresem https://szpitalzelazna.nowybip.pl 
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1) Udzielający Zamówienia: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.; ul. Żelazna 90; 01-

004 Warszawa; tel. (22) 25 59 800.; faks. (22) 25 59 913; adres poczty elektronicznej: 

szpital@szpitalzelazna.pl; strona internetowa: https://szpital.szpitalzelazna.pl 

2) Data ogłoszenia o postępowaniu: 21.06.2022, numer sprawy: POWER/K/2/2021 

3) Wartość zamówienia: 78 400 zł. 

 

część Miasto / powiat Wartość 

1 m. st. Warszawa 29400,00 zł 

2 Powiat. Warszawski Zachodni 19600,00 zł 

3 Łódź 29400,00 zł 

 

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji 

psychologicznych w ramach współpracy dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i 

profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”, udzielane w 

poszczególnych lokalizacjach stanowiących odrębne części przedmiotu zamówienia. 

Poprzez zawarcie umowy w wyniku niniejszego konkursu, Przyjmujący zamówienie, z którym 

zostanie zawarta umowa zobowiązuje się do przeprowadzania konsultacji psychologicznych w 

danej lokalizacji, stanowiącej odrębną część przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Każdy z obszarów, na których prowadzone 

będą świadczenia zdrowotne, stanowi odrębną część zgodnie z tabelą w punkcie 4.  

Wymagane kwalifikacje zawodowe: Przyjmujący zamówienie zapewnia, że psycholog 

udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznej, wykonywanych dla 

pacjentek uczestniczących w Projekcie spełnia następujące kryteria (minimalne): 

A) posiada minimum tytuł magistra z psychologii, 

B) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy z pacjentem 

 

4) Obszar terytorialny: 

część Miasto / Powiat 

1 m. st. Warszawa 

2 Powiat. Warszawski Zachodni 

3 Łódź 

 

5) Udzielający Zamówienia zawrze 1 (słownie jedną) umowę o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej na każdą część zamówienia. 

6) Czas trwania umowy, zawartej na podstawie wyniku konkursu ofert: od dnia zawarcia 

umowy do dnia 30.09.2023 

7) Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umowy Udzielający zamówienia określił 

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach do nich, w tym w projektach 

umów. 

8) Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami 

Konkursu Ofert: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Żelaznej 90; 01-004 Warszawa; u Pełnomocnika ds. rozwoju kadr , od dnia ogłoszenia 

konkursu do upływu terminu składania ofert w godzinach 8-15. 

https://szpital.szpitalzelazna.pl/
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9) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, na formularzu ofertowym 

udostępnionym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z jej 

przygotowaniem pokrywa Oferent.  

10) Oferty należy składać w: Centrum Medycznym, „Żelazna” sp. z o.o., w 

nieprzekraczalnym termie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu, pisemnie 

– osobiście w godzinach pracy Sekretariatu, tj. w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi 

oferenta oraz sformułowaniem „Oferta – konkurs na psychologów do projektu „Program 

w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”” na adres: ul. Żelazna 

90, 01-004 Warszawa. 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Żelaznej 90; 01-004 Warszawa; Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr; data 

05.07.2022.; godzina 10.00 

12) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

13) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od terminu określonego dla złożenia 

ofert, a informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

https://szpital.szpitalzelazna.pl.  

14) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

konkursu ofert jest dr Dorota Sys tel. 22 22 255 99 18 w godz. 8:00 – 15:00, adres mailowy: 

d.sys@szpitalzelazna.pl 

15) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz prawo 

do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

16) Uczestnikom postępowania konkursowego, których interes prawny doznał uszczerbku w toku 

postępowania, przysługują środki odwoławcze w postaci: protestu i odwołania na zasadach 

przewidzianych przez przepisy prawne.   

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

Wojciech Puzyna dr n. med.         
 

https://szpital.szpitalzelazna.pl/

