
       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/18 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 3 września 2018 roku 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.), 

w związku  z Uchwałą Nr XXVI/1013/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 lipca 1018 

roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dotyczącej wczesnego wykrywania 

wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie miasta Stalowej Woli, 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2018-2020 

pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na 

terenie miasta Stalowej Woli". 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka 

wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie miasta 

Stalowej Woli" na lata 2018 – 2020. Treść Programu stanowi załącznik do Uchwały Nr 

LXXVI/1013/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 lipca 2018 roku. 

Celem realizacji Programu jest: 

a) wykonanie okulistycznych badań wzroku, zeza i innych chorób oczu w grupie 

wiekowej 3-5 lat dla ok. 1300 dzieci, 

b) wczesne wykrycie wad i schorzeń oczu oraz zalecenie optymalnej dla dziecka 

terapii/leczenia, 

c) zapobieganie pogłębieniu się wad wzroku, 

d) przeprowadzenie szkoleń rodziców/opiekunów na temat czynników determinujących 

coraz częstsze występowanie chorób oczu  oraz potrzeby ich korygowania i leczenia. 

Program skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat, urodzonych w latach 2013-2017  

(w zależności od roku realizacji Programu), zameldowanych na terenie miasta Stalowa 

Wola, nie objętych stałą opieką okulistyczną. 

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:  

2018 rok – 47.000 zł, 2019 rok – 29.760 zł, 2020 rok – 30.761 zł.  

Przewidywany termin realizacji: 1 października 2018 r. - 18 grudnia 2020 r. 

Szczegóły i warunki realizacji Programu określa załącznik nr 2 do Zarządzenia – 

„Szczegółowe warunki konkursu ofert”.  

 

2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze 

zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi konkursu. 

 

3. Ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia,  podpisaną na 

każdej stronie formularza ofertowego przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Oferenta, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach                      

(z opisem na kopercie wskazującym nazwę Programu i nazwę Oferenta), w terminie  

do dnia 24 września 2018 roku w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, 



pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po terminie 

lub na innym druku nie będą podlegały procedurze konkursowej.  

 

4. Zasady realizacji Programu stanowiącego przedmiot konkursu regulować będzie umowa 

zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Stalowej Woli, a wybranym w drodze konkursu 

Oferentem. 

 

5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania 

przyczyny, wydłużenia terminu składania ofert lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, 

powierzenia realizacji zadania więcej niż jednemu podmiotowi oraz prawo wyboru oferenta 

dającego najlepsze gwarancje na kompleksową realizację Programu. 

 

6. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent, a jego 

wyniki ogłoszone zostaną w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli   

w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu 

internetowego (http://bip.stalowawola.pl/ w zakładce „Zdrowie i Sport” – „Zdrowie” – 

„Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego”, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta (http://www.stalowawola.pl) w zakładce „Nasze Miasto” – „Zdrowie” oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli. 

 

7. Wyniki konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu. 
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