Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 140/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 24.09.2015 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr VII/48/2015
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim
na lata 2015-2020” oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1, 3-5 i art. 48b ust. 1-4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 581 z późn. zm.)
POWIAT KROŚNIEŃSKI
reprezentowany przez
ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizatora w 2015 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania
rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020”, w ramach którego wykonane zostaną
szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego uczennic szkół gimnazjalnych
(uczęszczających do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015) zamieszkałych na terenie powiatu
krośnieńskiego (gminy: Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie wiejskim, Dąbie, Maszewo, Bobrowice,
Bytnica).
1.Nazwa i siedziba podmiotu ogłaszającego konkurs:
Powiat Krośnieński reprezentowany przez:
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie
2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego podmiotom wykonującym
działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) i spełniającym wymagania określone w Regulaminie Otwartego
Konkursu Ofert obejmujące:
1) Realizatorem Programu mogą być publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne
podmioty uprawnione do udzielenia świadczeń zdrowotnych.
2) Program powinien być realizowany przez lekarzy oraz pielęgniarki posiadające
ukończony kurs szczepień.
3) Realizator Programu powinien przestrzegać terminu udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnie z
wymogami medycznymi.

4) Realizator Programu powinien wykazać bazę sprzętową, warunki lokalowe gwarantujące należyte
wykonanie szczepień.
5) Realizator Programu zutylizuje zużyte materiały i sprzęt medyczny zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6) Realizator Programu przeprowadzi w 2015 r. kampanię informacyjno-edukacyjną dla uczennic
gimnazjów klas pierwszych (rok szkolny 2014/2015) na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy:
Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie wiejskim, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica) oraz wśród ich
rodziców / opiekunów prawnych.
7) Realizator Programu uzyska pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na wykonanie cyklu
szczepień przeciwko wirusowi HPV (Typ 6,11,16,18) ,
8) Realizator Programu przeprowadzi badania lekarskie i kwalifikację do szczepienia przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego oraz poda szczepionki w terminach: I szczepienie – Październik / Listopad
2015 r. i drugie (kolejne) w najbliższym, możliwym medycznie terminie.
9) Realizator Programu dokona wpisu o dokonanym szczepieniu do wymaganej dokumentacji
medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień),
10) Realizator Programu zapewni materiały promocyjno-edukacyjne konieczne do realizacji Programu.
Szacunkowa liczba uczennic objęta świadczeniem zdrowotnym wynosi 173 (słownie: sto siedemdziesiąt
trzy).
3. Termin realizacji zadania:
rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych określa się na październik 2015 r. (dzień podpisania
umowy), a zakończenie na dzień 31.05.2016 r.
4. Miejsce realizacji zadania:
1) Szczepienia powinny zostać wykonane w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie lub na terenie Gminy Gubin
2) Kampania edukacyjno-informacyjna powinna zostać zrealizowana w siedzibach gimnazjów na terenie
powiatu krośnieńskiego (gminy: Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie wiejskim, Dąbie, Maszewo,
Bobrowice, Bytnica).
5. Sposób upowszechnienia informacji o otwartym konkursie ofert:
Ogłoszenie konkursu, regulamin, oświadczenie, wzór oferty oraz wzór umowy zamieszczone są na
stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego: http://www.powiatkrosnienski.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim http://bip.powiatkrosnienski.pl/ oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego. Ponadto osobą uprawnioną do kontaktu
z wykonawcami jest pani Magda Tarłowska, e-mail:m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl, tel.: 68 383 02 17
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
6. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta na realizację zadania powinna zawierać: formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy,
zatwierdzony wzór umowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem pozostałe załączniki.
7. Kryteria oceny ofert:

Lp.
1.

Opis kryteriów
oceny
Cena

Znaczenie
(Waga)
100 %

Opis metody przyznawania punktów
Proporcje matematyczne wg wzoru:
Cena najniższa oferty
C= ---------------------------x 100
Cena badanej oferty
gdzie:
C – ilość punktów przyznana danemu kryterium

Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach „Szczepienia
profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) uczennic gimnazjów
zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego” w formie pisemnej pod rygorem nieważności do dnia
12 października 2015 roku do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w
Krośnie Odrz., ul. Piastów 10 B lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej liczy się data wpływu do
Starostwa potwierdzona pieczęcią.
9. Otwarcie ofert:
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest siedziba Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 10B, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2015 roku o godz. 10.30 w pokoju nr 309 Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd
Powiatu Krośnieńskiego dokona ich oceny zgodnie z regulaminem konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Komisja
konkursowa w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zawiadamia wykonawców o zakończeniu konkursu i jego
wynikach drogą elektroniczną ze zwrotnym potwierdzeniem lub drogą pocztową. Wyłoniony w drodze
postępowania konkursowego podmiot zawiera umowę na realizację zadania.
W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone powołanymi na wstępie
przepisami. Wykonawca może złożyć do ogłaszającego konkurs umotywowany protest lub skargę na
adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie.
Zastrzeżenie: w przypadku istotnych zmian w procedurze konkursowej, w szczególności, jeżeli dotyczą
one określenia świadczenia zdrowotnego, wielkości lub zakresu zamówienia, warunków udziału w
konkursie zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania
ofert lub zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.

