
 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  84/2020 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka                         

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

KONKURSU  OFERT  NA WYBÓR  REALIZATORA  

PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: 

„PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE 

 DLA  MIESZKAŃCÓW RAWY MAZOWIECKIEJ W ROKU 2020 - Z GRUPY 

PODWYŻSZONEGO RYZYKA (TJ. OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA – 

URODZONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 1960 R.)” 

 

§ 1 

1. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert określają szczegółowe zasady postępowania przy 

przeprowadzaniu konkursu mającego na celu wybór realizatora/realizatorów programu polityki 

zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie w roku 2020 - z grupy 

podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia - urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 

r.),”, finansowanego z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanego dalej „programem”. 

2. Przedmiotem konkursu ofert i realizacji programu jest: przyjęcie obowiązków udzielenia 

świadczeń zdrowotnych u osób w wieku od 60 lat – urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 r., 

zamieszkałych na terenie Rawy Mazowieckiej, na które składa się: 

1) zakup szczepionek czterowalentnych przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do 

realizacji zadania), każda osoba otrzyma 1 dawkę szczepionki, 

2) wykonanie usługi szczepień u osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 r. zamieszkałych 

na terenie Rawy Mazowieckiej, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do 

szczepienia, 

3) edukacja osób kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji                        

o zasadności i istocie szczepienia przeciw grypie, 

4) edukacja osób nie kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji                        

o metodach profilaktyki – ogólnych zasadach higieny obowiązujących na czas sezonu 

epidemicznego grypy, 

5) zebranie wszelkich dokumentów w tym zgody osób szczepionych na wykonanie szczepienia 

oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Rawy 

Mazowieckiej, 

6) przeprowadzenie ankiety satysfakcji z udziału w programie, w której uczestnicy będą mogli 

zgłaszać swoje uwagi do programu. 

7) przekazywanie miesięcznych raportów w trakcie realizacji programu do Wydziału Edukacji 

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zawierających następujące informacje: 

Liczba osób zaszczepionych w ramach programu, liczba osób wykluczonych ze szczepienia, 

lecz poddanych edukacji. 

 

3. Oferty mogą być składane przez podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.) udzielające 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka, przystępujące 

do konkursu ofert na realizację programu. 

 

4. Ustala się następujące załączniki do niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert: 

1) Nr 1 – wzór formularza ofertowego, 

2) Nr 2- wzór oświadczenia o dysponowaniu kadrą niezbędną do realizacji programu, 



3) Nr 3  - wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami 

konkursu ofert. 

4) Nr 4 – wzór oświadczenia o posiadaniu polisy obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

stanowiących przedmiot umowy . 

5) Nr 5 – wzór oświadczenia o prawie do dysponowania lokalem na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka, w którym realizowany będzie program, spełniającym wymogi określone 

wymaganymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

Ilekroć mowa o: 

1) „udzielającym zamówienia” – należy rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane 

przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

2) „przyjmującym zamówienie” lub oferencie – należy rozumieć podmioty lecznicze                     

w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.           

z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka, przystępujące do organizowanego konkursu ofert. 

 

§ 3 

Udzielający zamówienia wymaga od przyjmującego zamówienie, aby : 

1) przyjmujący zamówienie świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie                 

z etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy 

zachowaniu należytej staranności, 

2) świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby, 

3) przyjmujący zamówienie prowadził rejestr szczepionych osób, 

4) przyjmujący zamówienie 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 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r.,poz. 866). 

 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia realizacji programu planuje się od 16 września 2020 r. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 listopada 2020 r. 

3. Przyjmujący zamówienie realizuje program w miejscu wskazanym w ofercie. 

 

§ 5 

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące 

warunki: 

1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określonymi w art.4 ust.1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)               

i udzielają świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

2) świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. 

3) są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają numer REGON i NIP, 

4) posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz punkt szczepień zgodnie z wytycznymi 

NFZ oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

5) dysponują lokalem na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w którym realizowany będzie 

program, spełniającym wymogi określone wymaganymi przepisami prawa. 

2. Wymaganymi dokumentami formalnymi załączonymi przez oferenta do oferty są: 

1) aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aktualny 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 



2) oświadczenie o dysponowaniu kadrą niezbędną do realizacji programu wg załącznika nr 2. 

3) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami konkursu 

ofert  wg. załącznika nr 3. 

4) oświadczenie o posiadaniu polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących 

przedmiot konkursu wg. załącznika nr 4. 

5) oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem na terenie miasta Rawa Mazowiecka,              

w którym realizowany będzie program, spełniającym wymogi określone wymaganymi 

przepisami prawa wg. załącznika nr 5. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 

4. Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

5. Tryb pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji. 

 

§ 6 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1)  nie spełniające wymogów, o których mowa w § 5 ust. 1 – 3 i §  7 ust.2 oraz  §  8 ust.2, 4 i 7, 

2) złożone po terminie, o którym mowa w § 9, 

3) złożone w większej liczbie ofert niż jedna oferta przez jednego oferenta, 

4) dotyczące realizacji programu niebędącego przedmiotem konkursu. 

 

§ 7 

1. Wybierając najkorzystniejsze oferty/ę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę cenę 

ofertową brutto za wykonanie usługi u 1 osoby, stanowiącą kryterium wyboru oferty. 

2. Powyższa cena ofertowa powinna zawierać koszty niezbędne do realizacji programu 

zdrowotnego będącego przedmiotem umowy, w tym w szczególności uśrednione koszty 

zakupu szczepionek, wykonanie usługi szczepień w tym przeprowadzenie badania 

lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, przeprowadzenie edukacji pacjentów 

poddanych szczepieniom i wykluczonym ze szczepień z powodu przeciwwskazań 

zdrowotnych, utylizacja zużytego sprzętu, koszty administracyjno-biurowe i inne. 

        

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi                         

w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Propozycje rozwiązań alternatywnych i 

wariantowych nie będą brane pod uwagę. 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem oferty ustalonym przez udzielającego 

zamówienie, o którym mowa w § 5 ust.3. Do oferty winny być załączone oświadczenia 

określone w § 5 ust.2 pkt 2-5. 

5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

6. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie. Koperty należy 

opatrzyć danymi składającego ofertę, oraz napisem: „ Program profilaktycznych szczepień 

przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2020 - z grupy 

podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia - urodzonych do dnia 31 grudnia 

1960 r.)”. 
7. Oferta i oświadczenia, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 2 - 5 powinny być złożone w formie 

oryginałów i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

 

 

 

 



§ 9 

Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia 8 września 2020 r. do godziny 16.00 w siedzibie 

udzielającego zamówienie – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa 

Mazowiecka w biurze podawczym. 

 

§ 10 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiera umowę                       

w sprawie realizacji programu. 

 

§ 11 

1. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia 

ofert bez podawania przyczyn. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


