
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 19/10
Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
z dnia 8 lutego 2010 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Konkurs  realizowany  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991r.
o  zakładach  opieki  zdrowotnej  oraz  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i  Opieki 
Społecznej  z dnia 13 lipca 1998r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia
na świadczenia zdrowotne.

2. Konkurs  obejmuje  organizację  i  wykonanie  nieodpłatnych,  profilaktycznych 
szczepień  ochronnych  szczepionką  skoniugowaną  przeciwko  zakażeniom 
meningokokowym typu C, poprzedzonych kwalifikacyjnym badaniem lekarskim, 
grupy  około  340 dzieci  urodzonych  w 2004r.,  będących  mieszkańcami  Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ubezpieczonych lub uprawnionych do świadczeń 
publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  na  podstawie  odrębnych  przepisów.
W przypadku braku wystarczającej  ilości  chętnych,  dopuszcza się szczepienie 
dzieci urodzonych w  2002r. i w 2003r., które nie zostały zaszczepione w latach 
2008-2009.

3. Oferty  mogą  składać  osoby  i  podmioty  uprawnione  do  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych,  o  których  mowa  art.  35  ust.  1  ustawy  o  zakładach  opieki 
zdrowotnej.

4. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zasady 
przeprowadzenia  i  dokumentacji  szczepień  muszą  być  zgodne  z  przepisami 
rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  grudnia 2002r.  w sprawie  wykazu 
obowiązkowych  szczepień  ochronnych  oraz  zasad  przeprowadzania
i dokumentacji szczepień.

5. Oferent,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa  na  realizację  świadczeń  objętych 
konkursem podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

6. Warunkiem  przystąpienia  do  Konkursu  jest  realizacja  świadczeń  zdrowotnych 
(kwalifikacyjne badanie lekarskie i szczepienie) na terenie miasta Czerwionka-
Leszczyny.

7. Ofertę należy złożyć na udostępnionym formularzu.
Wymagane załączniki do oferty:
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi 
warunkami konkursu,
-  oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem,
- statut zakładu opieki zdrowotnej lub umowa spółki,
-  aktualny  wypis  (maksymalnie  sprzed  3  miesięcy)  z  KRS  albo  aktualne 
zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  oraz 
potwierdzenie wpisu do rejestru zoz-ów wojewody lub rejestru praktyk lekarskich 
okręgowej rady lekarskiej,
- w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych poza siedzibą oferenta,  zgoda 
właściciela  lub  administratora  lokalu  (podpisana  przez  osoby  upoważnione
do reprezentowania podmiotu) na korzystanie z pomieszczeń na czas realizacji 
świadczeń. 



Załączniki  powinny  być  opatrzone  datą,  pieczęcią  oraz  podpisem  osoby 
uprawnionej  do  reprezentowania  oferenta.  Wszystkie  kserokopie  powinny  być 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

8. Obowiązujący  formularz  oferty  jest  dostępny  w  BIP  na  stronie  internetowej 
Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  (www.czerwionka-leszczyny.pl) 
oraz  w  Wydziale  Ekologii  i  Zdrowia  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  przy  al.  Św.  Barbary 6.  Z  pozostałymi  materiałami  informacyjnymi,
w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Wydziale Ekologii i Zdrowia
w Czerwionce-Leszczynach przy al. Św. Barbary 6 do dnia 10.03.2010r.

9. Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem 
„Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 10.03.2010r. 
w Sekretariacie Urzędu Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny,  ul.  Parkowa 9, 
44-230  Czerwionka-Leszczyny.  Oferty  nieprawidłowo  opisane  lub  złożone
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.Do  przeprowadzenia  konkursu  oraz  rozpatrywania  ofert  powołana  zostanie 
Komisja Konkursowa. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 
11.03.2010r.  o  godz.  10.00  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny przy ul. Parkowej 9, sala nr 13. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie
7  dni  od  ich  otwarcia.  Oferenci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  o  wynikach 
konkursu ofert niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
Wynik konkursu ofert będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia 
konkursu.

11.Umowa  na  realizację  świadczeń  zdrowotnych  nie  może  być  zawarta  na  czas 
krótszy  niż  3  miesiące  i  nie  dłuższy  niż  do  15  listopada  2010r.,  a  termin 
rozpoczęcia  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przewiduje  się  na  początek 
kwietnia 2010r.

12. Kryteria oceny ofert :
a) Przeprowadzenie  akcji  edukacyjnej  wśród  rodziców  dzieci  uprawnionych
do świadczeń – max. 10 pkt

TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

b) Koszt świadczenia przypadający na 1 uprawnionego – max. 40 pkt
Najniższa oferowana cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

            cena najniższa
X= ----------------------------- x 40 pkt
     cena danego oferenta

X – ilość punktów przyznana danej ofercie

c) Dostępność świadczeń – max. 30 pkt

liczba dni w tygodniu      ilość pkt liczba godzin w tygodniu       ilość pkt
od 1 do 2 dni 5 od 5 do 15 godzin 5
od 3 do 5 dni 10 od 16 do 30 godzin 10
powyżej 5 dni 15 powyżej 30 godzin 15

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/


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.

13. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od upływu terminu składania ofert.
14.1. W  toku  postępowania  konkursowego,  jednakże  przed  rozstrzygnięciem 

konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
14.2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 
14.3.  Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni  od daty jej  złożenia.  O wniesieniu

i  rozstrzygnięciu  skargi  Komisja  Konkursowa  niezwłocznie  informuje 
pozostałych oferentów i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

15.1. Oferent  może  złożyć  do  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
umotywowany  protest  dotyczący  rozstrzygnięcia  konkursu  w  ciągu  7  dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 

15.2.  Wniesienie  protestu  jest  dopuszczalne  tylko  przed  zawarciem  umowy.
Po  wniesieniu  protestu  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,
aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy. 

15.3.  Burmistrz  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny rozstrzyga protest w ciągu
7  dni  od  daty  jego  złożenia  a  o  wniesieniu  i  rozstrzygnięciu  protestu 
niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej pozostałych oferentów

15.4. W przypadku uwzględnienia protestu, konkurs ofert zostanie powtórzony.
16. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu 

składania ofert bez podania przyczyn.


