
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 
 

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 7 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program 
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób 
w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.), 

powołania komisji konkursowej oraz warunków tego konkursu 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art.48 ust.1 i ust.3 pkt 1, art.48 b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559)zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program 
profilaktycznych szczepień przecwi grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku 
od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.), zwany dalej 
konkursem. 

2. Treść ogłoszenia o konkursie, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Szczegółowe warunki konkursu, okresla załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Dla oceny ofert złożonych w konkursie, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, 
w składzie: 

1) Artur Piotrowski - zastępca Burmitrza Miasta Rawa Mazowiecka, przewodniczący komisji; 

2) Arkadiusz Rataj - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, członek komisji; 

3) Marzena Janeczek - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, członek komisji; 

4) Teresa Sekuter - inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, członek komisji; 

§ 4. Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Artur Piotrowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2021 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 7 września 2021 r. 

Ogłoszenie o konkursie ofert 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej 
w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 
31 grudnia 1961 r.). 

1) Udzielającym zamówienie jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą Pl. Piłsudskiego 5, 96 -200 Rawa 
Mazowiecka. 

2) Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: 
Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. 
osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 
1961 r.), zwanego dalej programem, na które składa się: 

a) zakup szczepionek czterowalentnych przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania), każda osoba otrzyma 1 dawkę szczepionki, 

b) wykonanie usługi szczepień u osób podlegającym szczepieniom w ramach programu, w tym 
przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, 

c) edukację osób kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie 
szczepienia przeciw grypie, 

d) edukację osób nie kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji o metodach 
profilaktyki – ogólnych zasadach higieny obowiązujących na czas sezonu epidemicznego grypy, 

e) zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych ze szczepieniami, w tym zgody osób 
podlegających szczepieniu na jego wykonanie oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania 
osoby szczepionej na terenie Rawy Mazowieckiej, 

3) Termin rozpoczęcia realizacji programu 8 października 2021 r., zakończenie programu 30 listopada 2021 r. 

4) Szacunkowa liczba osób objętych programem – ok. 300 

5) Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji osób 
kwalifikujących się do szczepienia. 

6) W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), udzielające świadczeń podstawowej 
opieki zdrowotnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

7) Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi 
warunkami konkursu ofert (załącznik nr 2 do zarządzenia) i materiałami informacyjnymi o konkursie oraz 
otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 6, 96 – 200 Rawa Mazowiecka (tel. 46 814 – 37 – 69) oraz na 
stronie internetowej (www.bip.rawamazowiecka.pl) 

8) Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać informacje określone w formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór realizatora 
programu.  
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9) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy i adresu realizatora programu którego 
dotyczy oferta z napisem: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 
1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.), w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. 
Piłsudskiego 5, w terminie do 24 września 2021 r. piątek do godz. 15.00. 

10) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka. 

11) Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert 
bez podania przyczyn.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2021 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 7 września 2021 r. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA 

PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: 
Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. 

osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 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 dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób 
w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 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 do 74 roku życia – urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 
31 grudnia 1961 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 od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 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. 

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 2021 r. poz. 711) 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. 
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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 2021 r. poz. 711) 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 11 października 2021 r. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 listopada 2021 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 2021 r., poz. 711) 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: 
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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 2021  (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od 
dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 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 24 września 2021 r. (piątek) do godziny 15.00 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.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

Pieczęć Oferenta 

Formularz ofertowy 

Konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: 
Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. 

osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.), 

1. NAZWA OFERENTA : ……………………………………………………. 

2. ADRES OFERENTA:………………………………………………………. 

3. DANE OFERENTA:………………………………………………… 

- nr telefonu …………………………………………………………. 

- adres mailowy……………………………………………………… 

- nr faksu……………………………………………………………… 

- nr konta bankowego………………………………………………… 

1. CENA OFERTOWA 

Cena jednostkowa wykonania świadczenia zdrowotnego, stanowiącego przedmiot konkursu ( świadczenie 
zdrowotne na rzecz jednej osoby) ………………………………………zł. brutto 
słownie:……………………………………………………………………….. 
 
Proponowana liczba osób kwalifikujących się do szczepienia………………… 

2. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:…………………………… 

- nr telefonu…………………………………………………………... 

- adres e-mail…………………………………………………………. 

- nr faksu …………………………………………………………….. 

Rawa Mazowiecka , dnia…………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

(Podpis i pieczęć firmowa Oferenta)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

………………………………… 

pieczątka oferenta 

Oświadczenie 

Oświadczam, że posiadam kadrę niezbędną do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach programu 
polityki zdrowotnej: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 
1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.).  

………………………………………     …………………………………………………………….. 

Data i miejsce       Podpis oferenta 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2 

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

………………………………. 

pieczątka oferenta 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o Konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych 
w ramach programu polityki zdrowotnej: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 
mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od 
dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.), z treścią szczegółowych warunków konkursu ofert i nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 2 

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

………………………………. 

pieczątka oferenta 

Oświadczenie 

Oświadczam, że posiadam polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej: Program 
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021  (tj. osób 
w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.).
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 2 

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

……………………………… 

pieczątka oferenta 

Oświadczenie 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania lokalem na terenie miasta Rawa Mazowiecka, 
spełniającym wymogi określone wymaganymi przepisami prawa, w którym realizowany będzie program 
polityki zdrowotnej: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej w roku 2021  (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 
1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.). 

………………………………………   ……………………………………………………….. 

Data i miejsce      Podpis oferenta 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2021 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 7 września 2021 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału 
oferentów, z wyjątkiem czynności: 

1) stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert, 

2) otwarcia kopert z ofertami, 

3) ogłoszenia oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu 
o konkursie, a które zostały odrzucone. 

§ 2. Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej jej 3 członków. 

§ 3. 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty pod względem formalnym. 

2. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz określonych 
w szczegółowych warunkach konkursu ofert na wybór realizatora programu. o których mowa w § 6 oraz 
złożone po terminie podlegają odrzuceniu. 

§ 4. Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów. 

§ 5. 1. Posiedzenia komisji prowadzi jej Przewodniczący. 

2. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego. 

3. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 6. Komisja porównuje oferty zgodnie z kryteriami wyboru , określonymi w szczegółowych warunków 
konkursu ofert na wybór realizatora: Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku życia - urodzonych od dnia 1 stycznia 
1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.). 

§ 7. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy uczestniczący 
w pracach komisji jej członkowie. 

§ 8. Komisja rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi protokołu, o którym mowa w § 7.
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