OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze
zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w gminie Rydzyna na lata 2017-2019”
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
ogłasza konkurs ofert na lata 2017-2019
na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w
„Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w gminie Rydzyna na lata 2017-2019”
Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego:
1) przeprowadzenie wśród odbiorców programu kampanii informacyjno–edukacyjnej dotyczącej
profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach (prelekcje ekspertów, rozpowszechnianie materiałów
poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowanie o
źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną),
2) uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie szczepień,
3) zakup szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem,
4) badania lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia przed każdym etapem szczepień,
5) podanie szczepionki przy zastosowaniu dziewięciowalentnej szczepionki Gardasil 9®
(6,11,16,18,31,33,45,52,58), w schemacie dwudawkowym, dziewczętom w 12 roku życia, zamieszkałych
na terenie Gminy Rydzyna, urodzonych w rocznikach 2005 i 2006)
6) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie Zakładu realizującego program zdrowotny,
7) prowadzenie rejestru świadczeń wykonanych w ramach programu polityki zdrowotnej
w formie papierowej i elektronicznej,
8) złożenie na koniec sprawozdania z realizacji programu polityki zdrowotnej.
Wyżej wymieniony zakres świadczeń w ramach programu zdrowotnego musi być realizowany przez
oferenta w całości w miejscu wskazanym w ofercie.
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy
Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.
Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.),
które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.
Minimalne wymagania stawiane realizatorowi programu zdrowotnego niezbędne do jego realizacji:
1) zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu zdrowotnego w
świetle obowiązujących przepisów z przedmiotem programu zdrowotnego,
2) w zakresie personelu udzielającego świadczeń w ramach programu zdrowotnego:
a) co najmniej 1 lekarz,
b) co najmniej 1 pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej z uprawnieniami do wykonania szczepień,
c) personel do obsługi organizacyjnej programu odpowiedzialny za rejestrację pacjentów, prowadzenie
bazy danych,

3) w zakresie dostępności do świadczeń w ramach programu zdrowotnego:
a) dostępność do świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych (co
najmniej do godziny 17:00)
4) w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały:
a) wyposażenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie,
5) w zakresie miejsca wykonywania świadczeń: lokal na terenie miasta Rydzyny.
Oferent zobowiązany jest realizować program w placówce na terenie Gminy Rydzyna oraz posiadać
aktualny wpis do rejestru podmiotów leczniczych świadczących usługi szczepień ochronnych.
Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się
w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w sekretariacie Urzędu od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, formularz oferty oraz proponowany projekt umowy na
realizację świadczeń można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna,
w sekretariacie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub pobrać ze strony
internetowej Urzędu.
Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 65/ 53 88 434.
Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – Program polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019” –
oferta na lata 2017-2019, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64130 Rydzyna, do dnia 27.12.2017 roku do godz. 12:00.
Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.
Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis – „potwierdzone za zgodność z
oryginałem", datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do
oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności. Oferty, które nie odpowiadają warunkom
opisanym powyżej będą odrzucone.
Wszystkie oferty złożone po terminie nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez
rozpatrzenia.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Rydzyna.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna ma prawo do odwołania konkursu, unieważnienia go oraz do przesunięcia terminu składania
ofert bez podania przyczyny. Konkurs może zostać przeprowadzony w innym terminie.
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie
przysługuje odwołanie.
Termin związania ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę na realizację zadania oraz przyjmuje obowiązek
realizacji świadczeń.
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