
                
 
 
 
 
 
 
                                                      

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84 
www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl 

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW) 

       
      Warszawa, dnia 09.12.2021 r. 

Znak sprawy: O-OZP-22-63/12/21 
 
 

 
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
PZH -Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB)  

UL. CHOCIMSKA 24 
00-791 Warszawa 

 

 

 

 
 
 

W związku z wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, konkurs realizowany jest poza ustawą 

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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Ogłoszenie 
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 

ogłasza konkurs: 
 

 
Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną w projekcie z następującym ekspertem:  

Ekspertem zewnętrznym – lekarzem weterynarii o świadczenie w ośrodku usług weterynaryjnych w 
rozumieniu ustawy  z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt. 
 
Obowiązki eksperta: 
1. Ocena statusu zdrowia zwierząt (myszy domowych oraz kawii domowych) przyjmowanych do badań w 

ośrodku, oraz w trakcie trwania procedur; 

2. Kwalifikacja kawii domowych do adopcji na podstawie oceny stanu ich zdrowia po zakończeniu 

procedury; 

3. Przekazywanie informacji na temat dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;   

4. Jeżeli zaistnieje konieczność rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt utrzymywanych 

w ośrodku, a także ich leczenie; 

5. Udzielanie porad i konsultacji;  

6. Wydawanie opinii i orzeczeń. 

 
Planowany termin realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od 01 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r. Zamawiający przewiduje, iż zleci 
Wykonawcy 96 roboczogodzin (maksymalnie 8 roboczogodzin miesięcznie) w ramach realizacji całości 
przedmiotu umowy. 
 
I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat  

1. Powinien posiadać tytuł lekarza weterynarii, a także prawo wykonywania zawodu w ramach 

działalności zakładu leczniczego dla zwierząt; 

2. Udokumentowane, aktualne zaświadczenie o pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt. 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

1) Oświadczenie. 

 
III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy 

przesyłać w terminie do 14.12.2021r. o godz. 10.00 na adres e-mail: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 

w przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  14.12.2021r. o godz. 10.30 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjacji 
szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia z wybranymi w ramach postępowania 
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konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP PZH-PIB w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
(dopuszczalne jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji).  
 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy, 

który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zaoferował najniższą cenę za 1 

roboczogodzinę pracy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w uzasadnionych przypadkach. 

 

VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą  

elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji na adres zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 
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