
                                                                                  Załącznik nr 2
do szczegółowych warunków konkursu ofert

Ankieta Konkursowa
Pełna nazwa oferenta  (zgodnie z właściwym rejestrem) :

.................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

Tabela kryteriów przystąpienia do konkursu. Wypełnia oferent poprzez zakreślenie lub uzupełnienie
wyznaczonych  miejsc, wpisując wymagane dane .

L.p. Cena

1 Klinika Rehabilitacji 
Odział Rehabilitacji i 
Rehabilitacji 
Neurologicznej, Odziały 
Szpitalne,

magister*
licencjat,technik*
(*niepotrzebne skreślić)
(niepotrzebne skreślić)

Ryczałt (wpisać w formularzu 
ofertowym)

tak/nie

2 Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej, Fizjoterapia 
Ambulatoryjna,

magister*
licencjat,technik*
(*niepotrzebne skreślić)

Cena za punkt (wpisać w 
formularzu ofertowym) tak/nie

3 Fizjoterapia Domowa magister*
licencjat,technik*
(*niepotrzebne skreślić)

Cena za punkt (wpisać w 
formularzu ofertowym) tak/nie

3 Wykonywane świadczeń 
odpłatnych wg Cennika 
Procedur Medycznych

a)  zabiegi  z  zakresu
fizykoterapii i hydroterapii

%  wartości  (wpisać  w
formularzu ofertowym)

tak/nie

b)  zabiegi  z  zakresu
kinezyterapii

%  wartości  (wpisać  w
formularzu ofertowym)

c)zabiegi  z  zakresu
kinezyterapii:  masaże,  terapia
manualna,  diagnostyka
funkcjonalna  i  terapia  stawu
skroniowo-żuchwowego,
diagnostyka  funkcjonalna,
praca  indywidualna  z
pacjentem,drenaże

%  wartości  (wpisać  w
formularzu ofertowym)

d)porady,konsultacje:  wizyta
fizjoterapeutyczna

%  wartości  (wpisać  w
formularzu ofertowym)

e) dojazd do pacjenta – koszt
dojazdu

%  wartości  (wpisać  w
formularzu ofertowym)

Zakreślenie „tak” oznacza wykazanie gotowości pracy w danym zakresie.

Klinika  Rehabilitacji  Odział  Rehabilitacji  i  Rehabilitacji  Neurologicznej,  Odziały  Szpitalne  -  ryczałt
określa  płacę  za   4h dziennie  od  poniedziałek  do piątku i  w wyznaczone soboty.  W przypadku pracy 8h
dziennie od poniedziałku do piątku i w wyznaczone soboty, przysługuje ryczałt w podwójnej wysokości.



Kwalifikacje 

1 Specjalista w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

2 W trakcie specjalizacji w zakresie fizjoterapii lub 
oczekujący na egzamin specjalizacyjny po ukończeniu 
specjalizacji.

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

3 Magister fizjoterapii, rehabilitacji Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

4 Licencjat fizjoterapii Potwierdzone  załącznikiem  nr
…...................

5 Technik fizjoterapii Potwierdzone  załącznikiem  nr
…...................

Doświadczenie w fizjoterapii pediatrycznej 

1 Brak Brak

2 1 rok Potwierdzone załącznikiem nr …...................

3 3 lata Potwierdzone załącznikiem nr …...................

4 5 lat i więcej Potwierdzone załącznikiem nr …...................

5 10 lat i więcej Potwierdzone załącznikiem nr …...................

Dyspozycyjność  

1 Pełna Oznacza możliwość dynamicznej zmiany grafiku pracy zgodnie 
z potrzebami WSSD w Olsztynie tak/nie

2 Ograniczona Praca w ilości godzin mniejszej niż etat przeliczeniowy lub z 
ograniczoną elastycznością godzin pracy tak/nie

Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia

1
…..........................................

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

2
…..........................................

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

3
…..........................................

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

4
…..........................................

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

5
…..........................................

Potwierdzone załącznikiem nr 
…...................

Preferowane kwalifikacje:  metoda NDT Bobath,  metoda Vojty,  metoda SI,  metoda PNF, terapia manualna,
terapia stawu skroniowo-żuchwowego, terapia w wodzie, technik masażysta – 2pkt; inne kwalifikacje zgodne z
potrzebami WSSD w Olsztynie -1pkt;  kwalifikacje niezgodne 0pkt.Wartość punktową określa  Udzielający
Zamówienia. Jeśli oferent posiada więcej kwalifikacji, należy wpisać 5 wybranych pozycji.

…………………………………………

miejscowość  i data                                                               ……………………………….

                                                                                                      podpis i pieczęć oferenta

Kryteria dodatkowe - wypełnia Udzielający Zamówienia

1 Możliwość dostosowania oferty do potrzeb harmonogramu pracy WSSD w 
Olsztynie -warunek konieczny

tak nie


