
Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2022 i lata następne w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 

 

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE.  

Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenie oczekiwanej, oraz informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania 

ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.  

 

Tryb 
postępowania 

Rodzaj świadczeń Nr postępowania Zakres świadczeń Obszar 
Cena 

oczekiwana 

KONKURS 

OFERT 

PROFILAKTYCZNE 

PROGRAMY 

ZDROWOTNE 

16-22-

000136/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO 

BIAŁOGARDZKI 

DRAWSKI 

KOŁOBRZESKI 
KOSZALIN 

KOSZALIŃSKI 

SŁAWIEŃSKI 

SZCZECINECKI 

ŚWIDWIŃSKI 

WAŁECKI 

12,74 ZŁ/PKT 

KONKURS 

OFERT 

PROFILAKTYCZNE 

PROGRAMY 

ZDROWOTNE 

16-22-

000137/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO 

CHOSZCZEŃSKI 

GOLENIOWSKI  

GRYFICKI  

ŁOBESKI 

GRYFIŃSKI  

KAMIEŃSKI  

MYŚLIBORSKI 

 POLICKI  

PYRZYCKI 
STARGARDZKI  

SZCZECIN  

ŚWINOUJŚCIE 

12,74 ZŁ/PKT 

 

 

Do oferty należy dołączyć: 

 

1. oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie 

wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln 

zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji) 

https://szoi.nfz-szczecin.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default


W sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania 

- należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy; 

 

2. oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające odbycie kursów, certyfikaty potwierdzające posiadanie przez personel medyczny zgłoszony  

w ofercie wymaganych kwalifikacji (dot. specjalizacji, udokumentowanych umiejętności i doświadczenia) do realizacji świadczeń w programie badań 

przesiewowych raka jelita grubego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209 ze zm.). 

 

Wymagany personel: 

 lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, 

 lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem 

specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych, posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania 

określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego (jeden z trzech dokumentów: 

1) dyplom umiejętności PTG-E – Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii lub 

2) dyplom umiejętności PTCH – Polskiego Towarzystwa Chirurgów lub 

3) Zaświadczenie o ukończeniu Tygodniowego Szkolenia u Koordynatora PBP (Programu Badań Przesiewowych)). 

 pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. 

 

W przypadku kolonoskopii realizowanej w znieczuleniu ogólnym należy zapewnić dodatkowy personel: 

 lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii lub 

 lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub 

anestezjologii i intensywnej Terapii – zaświadczenie od organizatora specjalizacji oraz oświadczenie oferenta podpisane przez lekarza specjalistę 

z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii o nadzorowaniu lekarza w trakcie specjalizacji, 

 pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

  

 
 


