
Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej
„zamawiajàcym”, og∏oszenie o konkursie ofert albo
og∏oszenie o rokowaniach zamieszcza na tablicy og∏o-
szeƒ w siedzibie oddzia∏u wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „oddzia∏em”, na
stronie internetowej oddzia∏u oraz w siedzibie w∏aÊci-
wych miejscowo okr´gowych izb zrzeszajàcych zawo-
dy medyczne. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏o-
szenie w inny sposób, w szczególnoÊci w lokalnym
dzienniku prasowym.

2. Zamawiajàcy wraz z og∏oszeniem o rokowaniach
wysy∏a zaproszenie do rokowaƒ.

3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „post´po-
waniu”, nale˝y przez to rozumieç konkurs ofert lub ro-
kowania.

§ 2. 1. W og∏oszeniu o konkursie ofert okreÊla si´:

1) nazw´ i siedzib´ zamawiajàcego;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartoÊç;

3) kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegajà-
cych si´ o zawarcie umowy;

4) miejsce i termin, w którym mo˝na zapoznaç si´ ze
szczegó∏owymi warunkami konkursu ofert oraz
szczegó∏owymi materia∏ami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu ofert; termin nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 7 dni od dnia og∏oszenia;

5) miejsce i termin sk∏adania ofert, nie krótszy ni˝
14 dni od dnia og∏oszenia;

6) miejsce i termin otwarcia ofert;

7) miejsce i termin og∏oszenia rozstrzygni´cia konkur-
su ofert;

8) zastrze˝enie o prawie do odwo∏ania konkursu ofert
oraz do przed∏u˝enia terminu sk∏adania ofert i ter-
minu og∏oszenia rozstrzygni´cia konkursu ofert;

9) informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania skarg, prote-
stów i odwo∏aƒ.

2. W og∏oszeniu o rokowaniach okreÊla si´:

1) nazw´ i siedzib´ zamawiajàcego;

2) przedmiot rokowaƒ oraz jego wartoÊç;

3) kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegajà-
cych si´ o zawarcie umowy;

4) miejsce i termin og∏oszenia rozstrzygni´cia roko-
waƒ;

5) nazw´ i adres zamieszkania albo adres siedziby
podmiotów zaproszonych do rokowaƒ.

3. W zaproszeniu do rokowaƒ nale˝y zamieÊciç in-
formacje, o których mowa w ust. 2, a ponadto okreÊliç
w szczególnoÊci:

1) miejsce i termin, w którym mo˝na zapoznaç si´ ze
szczegó∏owymi warunkami dotyczàcymi przed-
miotu rokowaƒ oraz szczegó∏owymi materia∏ami
informacyjnymi o przedmiocie rokowaƒ; termin
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia og∏oszenia;

2) miejsce i termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 7 dni
od dnia og∏oszenia;

3) miejsce i termin przeprowadzenia rokowaƒ;

4) zastrze˝enie o prawie do odwo∏ania rokowaƒ oraz
do zmiany terminu przeprowadzenia rokowaƒ i ter-
minu og∏oszenia rozstrzygni´cia rokowaƒ;

5) informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania skarg, prote-
stów i odwo∏aƒ.

§ 3. Zamawiajàcy przygotowuje wzór lub formularz
oferty, a oferent sk∏ada  ofert´ zgodnie z tym wzorem
lub formularzem.

§ 4. 1. Oferty sk∏ada si´, pod rygorem odrzucenia,
w formie pisemnej, w zamkni´tych kopertach lub pacz-
kach w miejscu i czasie okreÊlonym w og∏oszeniu
o konkursie ofert albo zaproszeniu do rokowaƒ.

2. Wszelkie oÊwiadczenia i zawiadomienia sk∏ada-
ne przez zamawiajàcego i podmioty bioràce udzia∏
w post´powaniu wymagajà formy pisemnej.

3. Za zachowanie formy pisemnej uwa˝a si´ tak˝e
zapis treÊci czynnoÊci w protokole przeprowadzenia
post´powania.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia post´powania za-
mawiajàcy powo∏uje komisj´ w sk∏adzie co najmniej
3 pracowników oddzia∏u i wyznacza spoÊród nich prze-
wodniczàcego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie sposobu og∏aszania o post´powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowot-
nych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzia∏u w rokowaniach, sk∏adania ofert, powo∏ywania 

i odwo∏ywania komisji konkursowej oraz jej zadaƒ

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).



2. Cz∏onkiem komisji nie mogà byç osoby, które:

1) sà podmiotem ubiegajàcym si´ o zawarcie umowy,
pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosunku
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej
lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo sà
zwiàzani z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kura-
teli z takim podmiotem, jego przedstawicielem lub
pe∏nomocnikiem albo cz∏onkami organów osób
prawnych bioràcych udzia∏ w post´powaniu;

2) pozostajà z podmiotem ubiegajàcym si´ o zawarcie
umowy w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci
co do ich bezstronnoÊci, lub w takim stosunku po-
zostaje ich ma∏˝onek.

3. Cz∏onkowie komisji po otwarciu ofert sk∏adajà
oÊwiadczenia, ˝e nie zachodzà wobec nich przes∏anki
okreÊlone w ust. 2.

4. Wy∏àczenia cz∏onka komisji i powo∏ania nowego
cz∏onka komisji mo˝e dokonaç zamawiajàcy z urz´du
lub na wniosek cz∏onka komisji albo podmiotu ubiega-
jàcego si´ o zawarcie umowy.

§ 6. 1. W toku post´powania komisja mo˝e ˝àdaç
od podmiotów ubiegajàcych si´ o zawarcie umowy
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ dotyczàcych przeprowadzanego
post´powania.

2. Komisja ma prawo przeprowadzenia kontroli
w celu potwierdzenia prawdziwoÊci i prawid∏owoÊci
danych zawartych w ofercie, a tak˝e za˝àdaç dostarcze-
nia dokumentów potwierdzajàcych dane i informacje
przekazane w toku post´powania przez podmioty ubie-
gajàce si´ o zawarcie umowy.

§ 7. Komisja sporzàdza protokó∏ z przebiegu post´-
powania, który powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpocz´cia oraz zakoƒ-
czenia post´powania;

2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji;

3) wykaz podmiotów ubiegajàcych si´ o zawarcie
umowy;

4) wskazanie ofert, które zosta∏y odrzucone, wraz
z uzasadnieniem;

5) wnioski i oÊwiadczenia cz∏onków komisji oraz pod-
miotów ubiegajàcych si´ o zawarcie umowy sk∏a-
dane w trakcie post´powania;

6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo
ustalenie, ˝e wszystkie oferty zosta∏y odrzucone;

7) informacj´ o odczytaniu protoko∏u;

8) podpisy cz∏onków komisji oraz protokolanta.

§ 8. Zamawiajàcy odwo∏uje komisj´ po og∏oszeniu
rozstrzygni´cia post´powania. Z dniem odwo∏ania ko-
misja ulega rozwiàzaniu.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych
umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych (Dz. U.
Nr 148, poz. 978 oraz z 1999 r. Nr 63, poz. 726).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Balicki
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