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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Medycynę Rodzinną Wójcik Sp. j. Projektu
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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 poszukujemy
FIZJOTERAPEUTY
do opieki nad pacjentem hospicyjno/paliatywnym

Zakres obowiązków: Usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej wraz z
dojazdem świadczone na obszarze powiatu opoczyńskiego, realizowane w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia
sprawie

świadczeń
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i hospicyjnej zwane dalej rozporządzeniem; Usługi w ramach opieki paliatywnohospicyjnej domowej będą świadczone na obszarze powiatu opoczyńskiego
zgodnie z rozporządzeniem. Świadczenia te udzielane będą przez zespół
terapeutyczny
i
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w
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fizjoterapeutycznych. Opieka nad osobami korzystających z usługi w ramach
opieki paliatywnej/hospicyjnej w wymiarze: 2020 rok – 360 godzin, 2021
rok – 480 godzin, 2022 rok – 480 godzin w terminie od daty podpisania
umowy do 28.02.2023 r. Łącznie 1 320 godzin opieki fizjoterapeutycznej.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług
Wymagania: fizjoterapeuta osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu
fizjoterapii i obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie
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fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440
godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra lub
b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku
fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w
odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym
kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku
rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym
kierunku, lub d)rozpoczęła przed
dniem 1 stycznia 1998 r. studia
wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra
oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji
ruchowej, lub
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku
wychowanie fizyczne
i uzyskała tytuł magistra na tym
kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z
zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną
legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
lub
e) rozpoczęła przed dniem 1stycznia1980 r. studia wyższe na kierunku
wychowanie fizyczne
i uzyskała tytuł magistra na
tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z
rehabilitacji,
lub
g)ukończyła
szkołę
policealną
publiczną
lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł
zawodowy technik fizjoterapii.
Sposób aplikowania: Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz
formularza wraz
z proponowaną ceną za godzinę pracy
fizjoterapeuty do dnia 15.07.2020 r. w siedzibie Medycyny Rodzinnej Wójcik Sp. j.
Jelnia 1, 26 – 340 Drzewica lub mailem na adres: dommmed.personel@gmail.com
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz

z

podaniem

znaczenia

tych

kryteriów

oraz

sposobu

oceny

ofert.

1. Kryteria złożonych ofert:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez
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Wykonawców
nie
wykluczonych
przez
Zamawiającego
z
niniejszego
postępowania,
2) oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie [pkt]
1 Cena 80
2 Doświadczenie zawodowe max. 20
3) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta
wynosi
100
pkt.
2.
Oferty
zostaną
przeliczone
wg
podanego
poniżej
wzoru:
Po = Cena oferowana minimalna / Cena badanej oferty x 80 pkt +D,
gdzie Po oznacza punktację oferty ogółem, D oznacza ilość punktów za
doświadczenie.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów.
Osoba do kontaktu telefonicznego – Edyta Tyszkiewicz – tel. 502 779 305
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