
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
ul. 11 Listopada 87 05-070 Sulejówek 

ogłasza konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej wraz z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych na rzecz NZOZ Centrum. 

§1 
Informacje ogólne 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest stanowisko pielęgniarki koordynującej wraz  
z wykonywaniem  świadczeń zdrowotnych w przychodni NZOZ Centrum ul. 11 Listopada 87 
05-070 Sulejówek i Filia Hipolitów ul. Warszawska 63 05-074 Halinów. 

2. Rodzaj umowy – umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa kontraktowa. 
3. Wymiar czasu pracy – pełen etat. 

 
§2 

Wymagania stawiane Oferentom 
 

1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Organizatorowi ofertę. Oferta 
powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego Ogłoszenia. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, pod rygorem nieważności, 
musi być złożona w formie pisemnej w języku polski. 

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonym hasłem „konkurs ofert – 
pielęgniarka koordynująca”  w Sekretariacie NZOZ Centrum ul. 11 Listopada 87 05-070 
Sulejówek lub mailowo na adres: sekretariat@nzozcentrum.pl z tematem: „konkurs ofert – 
pielęgniarka koordynująca”. 

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumentu: 
a) kserokopię dyplomu ukończenia szkoły medycznej, 
b) kserokopię prawa wykonywania zawodu, 
c) kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty lub świadectwo 

ukończenia kursu kwalifikacyjnego (jeśli Oferent posiada), 
d) certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 
e) CV, 
f) kserokopię polisy OC lub zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia (jeśli 

dotyczy), 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być czytelne oraz podpisane, a kserokopie 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta. 

§3 
Informacje szczegółowe 

1. Oferty należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 30.10.2020r. do godziny 14:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi 30.10 o godzinie 15:00. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz ogłoszenie wyników nastąpi 2.11. 
4. Wynik rozstrzygnięcia będzie podany na stronie internetowej www.nzozcentrum.pl oraz na 

tablicy informacyjnej w siedzibie NZOZ Centrum.  

 



§4 
Kryteria oceny złożonych ofert 

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 
2. Wykształcenie 
3. Doświadczenie zawodowe 
4. Dodatkowe kwalifikacje 

§5 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów składania ofert lub odwołania 
konkursu bez podania przyczyny. 

§6 
Dane kontaktowe 

Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia Organizatora jest Pani Olga Lis – sekretarka NZOZ 
Centrum.  
Pytania odnośnie konkursu można składać drogą mailową na adres:  sekretariat@nzozcentrum.pl   
lub telefonicznie (8:00-16:00) pod numerem telefonu: 22 783-39-32 w. 5 


