ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 4 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia
profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Miasta i Gminy
Świerzawa w 2018r. w ramach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie
dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa”.
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 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/76/2016 Rady
Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia programu polityki
zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu
Miasta i Gminy Świerzawa”, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług
w zakresie wykonywania szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
Miasta i Gminy Świerzawa w wieku 65+ w roku 2018, o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. „Szczegółowe warunki konkursu ofert” na świadczenie usług, o których mowa w ust. 1
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług, o których mowa w § 1 przeprowadzi
Komisja Konkursowa w następującym składzie osobowym:
1) Ireneusz Maciejczyk
Przewodniczący Komisji;
2) Wiesław Wójcik
członek Komisji;
3) Stanisław Rosiński
członek Komisji.
2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej, wymienionej w ust. 1, określa Załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Świerzawa.
§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej www.swierzawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie
Miejskim w Świerzawie, Plac Wolności 60.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/27/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 4 czerwca 2018r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa”. Program przyjęty został do
realizacji Uchwałą Nr XV/76/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia
2016r.
1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Świerzawa w wieku 65+ w roku 2018.
2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 160 ze zm.).
3. Wymagania stawiane oferentom:
1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Świerzawa, spełniającym wymogi do realizacji
programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r., poz.739);
3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
4. Czas realizacji programu: od podpisania umowy do 30 listopada 2018r.
5. Gmina Świerzawa pokryje 100% kosztów sczepień profilaktycznych przeciwko grypie –
w 2018 roku wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3.000,00 zł.
6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie” osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60 w terminie do 22 czerwca 2018r. do
godz. 1430, lub nadsyłać listownie na ww. adres. O terminie złożenia decyduje data wpływu
do Urzędu Miejskiego w Świerzawie potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście
w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Świerzawie (tel. 0757135360, wew. 25) lub ze strony
internetowej www.bip.swierzawa.pl zakładka: Konkursy ofert.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do
zmiany terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
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