Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/14
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 marca 2014 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 R.
PROGRAMU ZDROWOTNEGO NA LATA 2012-2014 PN.: „SZCZEPIENIA
PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM
MENINGOKOKOWYM TYPU C”.
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Konkurs realizowany jest na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2014 r. programu zdrowotnego na lata
2012-2014 pn.: „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom
meningokokowym typu C”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/276/12
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku
w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-2014 „Szczepienia
profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”.
Zakładana liczba uczestników w roku 2014 r. wynosi 356 osób.
Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które mają
prawo udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej oraz jednocześnie posiadające miejsce udzielania świadczeń
zdrowotnych, jednostki lub komórki organizacyjne udzielające tych świadczeń na
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na realizację programu zdrowotnego w 2014 roku” w terminie do dnia
24.03.2014 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. Oferty nieprawidłowo
opisane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć na udostępnionym formularzu. Do ofert należy dołączyć:
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi
warunkami konkursu,
- kopię regulaminu organizacyjnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
- aktualny wypis (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) z KRS albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej oraz potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą,
- kopię polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych,
- kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
- kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
Załączniki powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta. Wszystkie kserokopie powinny być
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
Obowiązujący formularz ofertowy, program zdrowotny i pozostałe materiały
informacyjne są dostępne w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl)) oraz w Wydziale
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Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy
al. Św. Barbary 6.
Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrywania ofert powołana zostanie
Komisja Konkursowa. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu
25.03.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6. Rozpatrzenie ofert
i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni od otwarcia ofert. Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty albo o zamknięciu konkursu
bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powiadomienie nastąpi niezwłocznie
po rozstrzygnięciu konkursu.
Wynik konkursu ofert będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na
realizację w 2014 r. programu zdrowotnego terminie do 14 dni od daty
rozstrzygnięcia konkursu, na czas nie dłuższy niż do 30 listopada 2014 r.
Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w ofercie w terminie do 3 dni
od dnia wezwania przez Komisję Konkursową do uzupełnienia braków.
Wezwanie takie może nastąpić także telefonicznie.
Kryteria oceny ofert :
a) przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród rodziców dzieci uprawnionych
do świadczeń – max. 25 pkt
b) koszt świadczenia przypadający na 1 uprawnionego – max. 50 pkt
c) dostępność świadczeń – max. 25 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która spełni wszystkie warunki
oraz uzyska łącznie największą ilość punktów za kryteria. W przypadku
uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów, wygrywa oferta
o najniższej cenie usługi.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu
składania ofert bez podania przyczyn.
Komisja Konkursowa sporządza pisemny protokół dokumentujący przebieg
postępowania, podpisany przez wszystkich członków komisji.
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