Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 35,
art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) art. 48 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592)., oraz Uchwały Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r.

Wójt Gminy Ustronie Morskie
Ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora „Programu zdrowotnego dotyczącego
szczepień przeciw wirusowi HPV” dla dziewcząt rocznik 1995 będących uczennicami
miejscowego gimnazjum, zameldowanymi na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy
Ustronie Morskie w zakresie około 22 szczepień.
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu – 26.400 zł brutto,
dwadzieścia sześć czterysta zł brutto.
II. Termin wykonania usługi 28 grudnia 2010r. do 30 sierpnia 2011r.
W konkursie ofert mogą uczestniczyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
inne podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.) Zainteresowany podmiot
przed przystąpieniem do realizacji Programu może zapoznać się ze szczegółowymi
warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, projektem
umowy.
Oferty biorące udział w konkursie na realizację Programu powinny zawierać :
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami
konkursu ofert oraz projektem umowy.
2. Nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, numer wpisu do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej, NIP, Regon, numer konta bankowego.
3. Imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2,
2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91
poz.408 z późn. zm.), NIP, Regon, numer konta bankowego.
4. Miejsce realizacji programu na terenie Gminy Ustronie Morskie ( jeżeli jest inny niż
adres oferenta) .
5. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
środki transportu i łączności.
6. Informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w
programie.

7. Opracowany program zdrowotny zawierający m.in. opis proponowanych badań,
celowości badań itp.
8. Potwierdzona

kserokopia

dyplomów

potwierdzających

kwalifikacje

osób

przeprowadzających badania i szczepienia.
9. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją
poszczególnych jego elementów.
10. Proponowany czas trwania umowy.
Oferty na realizację świadczenia zdrowotnego należy składać w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą programu i adresem
oferenta, w siedzibie Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie pok.
Nr 12 – sekretariat Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w nieprzekraczalnym terminie do
23 grudnia 2010r. do godziny 1530 .
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Ustroniu
Morskim, adres jw. o godzinie 1000
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania
przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od realizacji
programu z przyczyn obiektywnych ( m. in. zmian w budżecie Gminy).
W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może
złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może także złożyć
umotywowany protest do Wójta Gminy Ustronie Morskie, dotyczący rozstrzygnięcia
konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o warunku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora
„Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 20092011”

dla dziewcząt rocznik 1995 będących uczennicami Gimnazjum

w Ustroniu

Morskim, zameldowanymi na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Ustronie
Morskie.
§1
Podmioty mogące składać oferty:
1.Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).
§2
Przedmiot zamówienia
1. Konkurs dotyczy wyboru realizatora Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień
przeciw wirusowi HPV dot. raka szyjki macicy, pochwy, sromu i kłykciny kończyste
(6,11,16,18) dziewcząt rocznik 1995 zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie
gminy Ustronie Morskiego, uczennic klasy miejscowego gimnazjum.
2. Realizator programu będzie zapraszać dziewczęta wraz z rodzicami na szczepienia za
pośrednictwem ogłoszeń, reklamy itp.
3. W programie należy ująć:
1) zorganizowanie we własnym zakresie przebiegu szczepień,
2) objęcie szczepieniem dziewcząt rocznik 1995, uczennic III klas gimnazjum w
Ustroniu Morskim,
3) prowadzenie ewidencji przebadanych i zaszczepionych osób zawierającej :
imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz podpis przebadanego
i zaszczepionego pacjenta,
4) przekazywanie Zleceniodawcy kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem ewidencję kwartalną o której mowa w pkt 3 do 2 dnia
rozpoczętego kwartału,
5) przekazanie

Zleceniodawcy

sprawozdania

końcowego

(

raport)

z

przeprowadzonych badań i szczepień zawierający opis oraz statystykę
wykrytych schorzeń, celowości dalszej realizacji programu.
§ 3.
Komisja konkursowa
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1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ustronie
Morskie.
2. Przewodniczący Komisji konkursowej może zapraszać do udziału w jej pracach inne
osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji zadań Komisji konkursowej.
§ 4.
Postanowienia ogólne
1. Do konkursu mogą przystąpić zainteresowane podmioty zapewniające wykonanie
badań i szczepień na terenie Gminy Ustronie Morskie.
2. Forma składania ofert – pisemna,
3. Rodzaj postępowania konkursowego: porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej
oferty.
4. Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, pok. 12 –
sekretariat, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie do dnia 22 grudnia 2010r. do
godziny 1530
5. Termin wykonania umowy: od momentu związania umową, lecz nie krótszym niż 3
miesiące i nie dłuższym niż do 30 sierpnia 2011r.
6. Oferent powinien dokładnie zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Oferentami jest przedstawiciel
Zamawiającego – Jolanta Waligóra tel. 094 351-41-78.
8. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
§ 5.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna być napisana czytelnie, drukiem, podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela oferenta.
2. Oferta powinna uwzględniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł
poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej
kopercie opatrzoną nazwą programu oraz nazwą i adresem oferenta.
5. Oferta powinna zawierać wymagane załączniki oraz dokumenty przedstawiające
Oferenta:
1) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi
warunkami konkursu i opisem przedmiotu zamówienia,
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2) oświadczenie Oferenta o spełnianiu wszystkich kryteriów zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia,
3) oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie
prawny, zgodnie z wymogami ustawowymi,
4) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania
określonych prac i czynności,
5) oświadczenie Oferenta, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a
także posiada potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników dolnych
do wykonywania danego zamówienia. Należy wymienić pracowników, którzy
wykonywać będą badania oraz przedstawić, jakie posiadają przygotowanie
zawodowe do realizacji programu,

6. Dodatkowo oferta powinna zawierać oferta powinna zawierać:
1)

nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej,

2)

imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35
ust.1 pkt2, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn . zm. ),

3)

miejsce realizacji programu na terenie Gminy Ustronie Morskie ( jeżeli jest
inny niż adres oferenta) z określeniem warunków lokalowych i środków
łączności,

4)

opis spełnionych kryteriów dotyczących :
a) określenia liczby badań wykonywanych rocznie w okresie ostatnich
trzech lat,
b) wykazania liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział
w realizacji programu,
c) wyposażenia

w

aparaturę

i

sprzęt

medyczny umożliwiający

wykonanie badań i szczepień w ramach programu
5)

ofertę cenową jednego szczepienia ( wraz z opisem)

6)

proponowany czas trwania umowy.
§ 6.
3

Wymagania stawiane oferentom
Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenie w stanie wykonać oprócz działalności bieżącej zlecone
badania i szczepienia będące przedmiotem konkursu
2) zapewnić fachowy personel medyczny,
3) zapewnić obsługę bazy danych pacjentów objętych badaniami ( określonej w umowie
na realizację programu), w zakresie wyznaczenia terminów badań,
4) posiadać sprzęt niezbędny do prowadzenia badań ,
5) prowadzić bieżącą i systematyczną kontrolę jakości badań,
6) zapewnić zleceniodawcy przekazanie kompletnej informacji ( pozbawionej cech
identyfikacji personalnej) o potwierdzeniu rozpoznania u pacjentów przebadanych w
ranach programu.
§ 7.
Opis kryteriów którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty :
1) całkowity koszt realizacji Programu zgodnie z założeniami opisu przedmiotu
zamówienia.
Koszt ten powinien być wyrażony w złotych i obejmować cenę za jedno
przeprowadzone badanie – szczepienie,
2) zatrudnienie personelu medycznego,
3) dostępność do badań w ramach programu ( dni tygodnia i godziny prowadzenia
badań),
4) doświadczenia

Oferenta

w

zakresie

dysponowania

niezbędna

wiedzą

i

doświadczeniem w przeprowadzaniu badań będących przedmiotem niniejszego
postępowania.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert na podstawie ceny
jednostkowego badania oraz spełnienia dodatkowych kryteriów.
§ 8.
Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz przekazane do publicznej
wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w

Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.ustronie-morskie.pl.
Z podmiotem wybranym w wyniku , zostanie zawarta stosowna umowa w terminie 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia konkursu.
§ 9.
4

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo :
1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2) przesunięcia terminu składania ofert,
3) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie
zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz.U. Nr 93, poz. 592 z 1998r ).
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