
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 

 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie ogłasza otwarty nabór 
Partnera spoza podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, do projektu 
pozakonkursowego Nr POWER.5.P.3 pod tytułem: „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki 
zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” zgłaszanego w ramach 
Działania 5.2. „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 
 
 

Konkurs na wybór Partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).  

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu oraz formularzem oferty zamieszczone są na 
stronie internetowej www.cmj.org.pl (Załączniki 1. i 2.). 

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu 
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki 
w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu 
akredytacyjnego ułatwiającego dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 
zdrowotnych. 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie 
od 4 listopada 2015 roku do 25 listopada 2015 roku. 

Oferty należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu siedziby CMJ, albo za 
pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, ul. Kapelanka 60, II piętro, 30–347 Kraków w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 
z dopiskiem Otwarty nabór na Partnera do projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki 
zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w terminie od 4 listopada 
2015 roku do 25 listopada 2015 roku. Decyduje data wpływu oferty do CMJ do 25 listopada 2015 
roku do godziny 14.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 26 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, II piętro, 30–347 Kraków. 

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować:  

pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  
30–347 Kraków, z dopiskiem Nabór na Partnera do projektu POZ, 

mailowo na adres:  projektpoz@cmj.org.pl z tytułem Nabór na Partnera do projektu POZ, 

lub telefonicznie:  12 423 20 88 lub 12 427 81 70 wew. 36 lub 37. 

 


