
     
 

Wójt Gminy Pilchowice  

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację  

programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców  

na terenie Gminy Pilchowice w latach 2012 – 2015. 

 

I.  Przedmiot konkursu 

    Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu edukacji zdrowotnej dla dzieci  w wieku przedszkolnym  

    oraz ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice w latach 2012 – 2015. 

    Szczegółowy   sposób realizacji programu określa treść „ Programu edukacji zdrowotnej  dla dzieci  w wieku   

    przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice w  latach 2012 – 2015 przyjętym Uchwałą Nr  

    XXVIII/232/12  Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 września 2012r.  w sprawie przyjęcia do realizacji programu  

    zdrowotnego na lata 2012-2015. 

 

II.  Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego  

 

   1.  Do konkursu ofert mogą przystapić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

    działalności leczniczej /Dz.U. z 2011r. Nr 112,poz.654 z późn.zm./, które świadczą  usługi w zakresie  

     zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.  

 

2. Oferta na realizację zadania powinna zawierać : 

 

  1. Formularz zgłoszeniowy oferty będący załącznikiem do ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczeniami    

      przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów: 

 

     a) Kopie wypisu z referatu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 

         15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) – zgodnie z aktualnym  

         systemem faktycznym i prawnym, lub inny stosowany dokument potwierdzający wpis do właściwej  

         ewidencji. 

 

    b) Kopię statusu oferty, (jeśli ma obowiązek jego sporządzenia). 

 

   c) Kopię zaświadczenia NIP  

 

   d) Kopię zaświadczenia REGON  

 

   e)  Kopię polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

 

 

  2. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone  „ za zgodność z oryginałem” i podpisane    

      czytelnie przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie pola formularza oferty  

      muszą być wypełnione czytelnie. Rubryki, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.  

      Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

 

 

 3. Oferty sporządzone wadliwie, złożone po terminie, opracowane na nie obowiązującym wzorze albo  

     niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

 4. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 

     a) zgodności świadczonych usług medycznych z zakresem wymaganym w konkursie ofert. 

 

     b) kwalifikacje personelu realizującego program zdrowotny.  

 

 5. Kryteriu wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena.  

 

 6. Ze szczegółowymi warunkami o przedmiocie konkursu tj. Regulaminie konkursu, formularzem ofertowym,   

      projektem umowy na realizację programu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pilchowice w pok. nr 9  

      od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.pilchowice.pl. 



 

 7. Osoba uprawnioną do kontaktu z ofertami jest Pani Weronika Ilków – Inspektor ds. Kadr pok. nr 9 

     (nr tel. 32 235-64-75). 

 

III. Terminy i miejsca składnia ofert  

 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 października 2012 roku w Urzędzie Gminy Pilchowice.  

 

 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Pilchowice.  

 

 

3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpatrywania.  

 

 

4. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:  

 

„Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku  

  przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice w latach 2012 – 2015” 

 

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Pilchowice oraz na stronie internetowej www.pilchowice.pl  

 

5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy, która dokonuje wybory ofert  

    najlepiej służącej realizacji programu. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości.  

 

6. Wójt zastrzega sobie prawo do:  

 

- odwołania konkursu  

 

- zamknięcie konkursu bez wybrania którejkolwiek ofert.  

 

7.  Realizacja programu może nastąpić od dnia podpisania umowy przez obie strony  

   

8. W sprawie nieuregulowanych w nie mniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące  

    udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz kodeksu cywilnego.   

 

 

           WÓJT  
 
         Joanna Kołoczek-Wybierek 


