Sieroszewice, dnia 26 lipca 2016 roku.
Wójt Gminy Sieroszewice
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 581 ze zm.)

Ogłasza

konkurs ofert na przeprowadzenie Programu polityki zdrowotnej realizowanego w 2016
roku, dotyczącego szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci
urodzonych w roku 2013 i 2014 z terenu Gminy Sieroszewice.

Przedmiot konkursu ofert: Szczepienie ochronne przeciw pneumokokom dzieci urodzonych
w roku 2013 i 2014 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (zakup szczepionki,
badanie lekarskie przed szczepieniem oraz wykonanie szczepienia).

Wymagania stawiane oferentom;
1. W konkursie mogą startować podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z dnia 15
kwietnia 2004 roku o działalności leczniczej.
2. Przedstawiona oferta powinna być zgodna ze wzorem oferty, który można pobrać na
stronie internetowej Urzędu www.bip.sieroszewice.pl lub w pok. nr 16 (Stanowisko
ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej),
3. Zakres świadczeń w ramach Programu musi być realizowany przez oferenta w całości
miejscu wskazanych przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Sieroszewice.
4. Pomieszczenie, w którym będą realizowane świadczenia musi spełniać wymogi
przepisów prawa.
5. Program profilaktyczny obejmuje:
 Uzyskanie pisemnej zgody od rodziców/opiekunów na udział dziecka w
programie
 zakup szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane
prawem i dopuszczone do obrotu w Polsce
 badanie lekarskie kwalifikujące do wykonania szczepienia
 podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez producenta

 sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień oraz
archiwizowanie danych w siedzibie Zakładu realizującego Program, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
 prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach Programu,
 monitoring realizacji Programu.
6. Wykonawca zobligowany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu wymogów
stawianych oferentom.
Termin realizacji Programu: wrzesień - listopad 2016 roku
Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2016 roku
do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65,
63-405 Sieroszewice (sekretariat).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wójta Gminy Sieroszewice w ciągu 15 dni po
upływie terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie sie kierował następującymi kryteriami:
 90% - Cena jednostkowa
 10% - Dyżur lekarza pediatry przeprowadzającego badanie lekarskie
kwalifikujące do wykonania szczepienia (minimum 1 raz w tygodniu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O wynikach konkursu zostaną
poinformowane pisemnie wszystkie podmioty, które złożyły ofertę.
Ofertę należy składać w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na przeprowadzenie
programu polityki zdrowotnej dotyczącej szczepień dzieci z Gminy Sieroszewice przeciwko
pneumokokom”
Adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice
Ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Tel.: 62 7396076
Fax.: 62 7396456

