
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 278/18 

    Prezydenta Miasta Stalowej Woli  

z dnia 31 lipca 2018 roku 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

  

§ 1 

 

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert precyzują zasady postępowania przy 

przeprowadzaniu konkursu mającego na celu wybór realizatora/realizatorów programu pn. 

„Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli  

w wieku 65+” na lata 2018-2020, finansowanego z budżetu Miasta Stalowej Woli. 

2. Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programu pn. „Szczepienia ochronne przeciw 

grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli w wieku 65+”, w latach 2018-2020, 

zwanego dalej Programem, na który składa się: 

1) kwalifikacja do Programu osób w wieku powyżej 65 roku życia, urodzonych 

odpowiednio do: 31 grudnia 1953 roku w pierwszym roku trwania Programu tj. w 2018, 

do 31 grudnia 1954 roku w drugim roku Programu i do 31 grudnia 1955 roku w trzecim 

roku, zameldowanych w Stalowej Woli, zapisanych do lekarza w placówce POZ 

działającej na terenie miasta Stalowa Wola, które wyrażą pisemną zgodę na udział  

w Programie, 

2) zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie, rekomendowanych  

w poszczególnych latach realizacji Programu, spełniających wszystkie wymogi i normy 

przewidziane prawem, posiadające rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

3) przeprowadzenie akcji edukacyjnej szczepionych osób, wykonanie nieodpłatnych 

szczepień ochronnych przeciw grypie poprzedzonych badaniem lekarskim 

kwalifikującym do szczepienia, 

4) zebranie wszelkich dokumentów, w tym zgody osób szczepionych na wykonanie 

szczepienia oraz oświadczeń potwierdzających fakt zameldowania tej osoby na terenie 

Stalowej Woli, 

5) przeprowadzenie ankiety satysfakcji z udziału w Programie, w której uczestnicy będą 

mogli zgłaszać swoje uwagi, 

6) przekazywanie raportów odnośnie wykonywanych szczepień w trakcie realizacji 

Programu oraz po jego zakończeniu do Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta 

Stalowej Woli, 

7) sporządzanie sprawozdań z wykonanych szczepień zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

8) prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej 

realizacji Programu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

 

 



§ 2 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) „ogłaszającym konkurs” – należy rozumieć Gminę Stalowa Wola reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli, 

2) „oferencie lub realizatorze programu” – należy rozumieć podmioty lecznicze  

w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 160 ze zm.) udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 

terenie miasta Stalowej Woli na podstawie aktualnej umowy podpisanej z NFZ, 

przystępujące do organizowanego konkursu ofert. 

 

§ 3 

 

1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 15.09.2018 

roku. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.12.2020 roku.  

3. Wykonywanie szczepień planowane jest w okresie od 15 września do 15 grudnia każdego 

roku trwania Programu. 

4. Przyjmujący zamówienie realizuje Program w miejscu/miejscach wskazanych  

w ofercie. 

 

§ 4 

 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko 1 ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia wraz  

z określonymi w ofercie załącznikami. 

3. Oferta musi być wypełniona czytelnie, kompletnie i podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta. 

4. Złożenie dwóch lub więcej ofert powoduje ich odrzucenie w całości. 

5. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu 

konkursowym, oferty niekompletne lub podpisane przez nieuprawnione osoby. 

6. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. 

 

§ 5 

 

Ogłaszający konkurs wymaga od Oferenta, aby: 

1) świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, 

przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz postanowieniami umowy, 

2) spełniał wymogi w zakresie kwalifikacji personelu i wyposażenia w odpowiedni sprzęt 

i aparaturę medyczną określonych przepisami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalność leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160), 

3) prowadził działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 roku  

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi konkursu, udzielał świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie 

miasta Stalowej Woli, na podstawie aktualnej umowy podpisanej z Podkarpackim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 

4) prowadził sprawozdawczość z wykonanych szczepień zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do realizacji rozliczeń i pełnej 

sprawozdawczości określonej w Programie, 



5) posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot 

umowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 

2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 Nr 293 poz.1729). 

 

§ 6 

 

1. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę przede 

wszystkim cenę brutto oferowaną za wykonanie usługi w przeliczeniu na 1 osobę, a także 

zgodność oferty z założeniami konkursu. 

2. Powyższa oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

programu zdrowotnego będącego przedmiotem umowy, w tym w szczególności uśrednione 

koszty informacyjne, edukacji pacjenta, zakupu szczepionek, wykonania usługi badania  

i szczepienia, utylizacji zużytego sprzętu, koszty administracyjno–biurowe.  

3. W przypadku złożenia przez Oferentów ofert z taką samą ceną ofertową dopuszcza się 

wybór więcej niż jednej oferty.  

 

§ 7 

 

1. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniu zamkniętym, 

bez udziału Oferentów. 

2. Przewodnicząca Komisji kieruje pracą Komisji, zwołuje jej posiedzenie i wyznacza jego 

datę, może zapraszać do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest niezbędna 

dla realizacji zadań Komisji. 

3. Złożone oferty zostaną komisyjnie otwarte, sprawdzone pod względem formalnym  

i merytorycznym w dniu posiedzenia Komisji. 

4. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty pod względem formalnym. Oferty 

niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w szczegółowych 

warunkach konkursu ofert zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać 

ocenie merytorycznej.  

5. W drugim etapie Komisja zapoznaje się z ofertami, dokonuje oceny merytorycznej ofert, 

wybierając najkorzystniejszą(e) ofertę(y). Komisja będzie brała pod uwagę oferowaną cenę 

brutto za wykonanie kompleksowej usługi dla 1 osoby oraz zgodność oferty z założeniami 

konkursu.  

6. Z prac Komisji sporządzony zostanie protokół, który podpisany zostanie przez 

Przewodniczącą i Członków Komisji. 

7. Protokół z posiedzenia zawierający opinię Komisji zostanie przekazany Prezydentowi 

Miasta Stalowej Woli, który w formie zarządzenia podejmie decyzję o wyborze 

realizatora(ów) Programu. 

8. Członkowie  Komisji, biorący udział w opiniowaniu ofert podlegają przepisom określonym 

w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.). 

9. Członkowie Komisji zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku przesłanek 

powodujących ich wyłączenie z udziału w pracach Komisji. 

 

§ 8 

 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu  Prezydent Miasta Stalowej Woli zawiera umowę o udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym(i) oferentem(ami). 



2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas trwania Programu na podstawie zasad 

niniejszego konkursu, na ustalonych warunkach finansowania jednostkowej dawki 

szczepionki, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Stalowej Woli. 

 

 § 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


