
Regulamin przeprowadzenia konkursów na programy zdrowotne 
w 2017 roku.

 
1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów zdrowotnych uwzględniających 
zapotrzebowanie zdrowotne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, obejmujących działania 
profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie:

•  Profilaktyki  chorób  nowotworowych  we  wczesnych  fazach  rozwoju  z 
uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe;

•   Profilaktyki  wczesnego  wykrywania  nowotworów  jelita  grubego  –  badania 
przesiewowe.

2.  Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

3.  Kompletne oferty na realizację wszystkich lub wybranych programów zdrowotnych 
należy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik do szczegółowych warunków konkursu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Konkurs ofert na program zdrowotny –  tematyka programu którego oferta dotyczy” w 
Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27 58-200 Dzierżoniów (lub osobiście, 
w Sekretariacie Starostwa) najpóźniej do dnia  24.03.2017      roku. do godziny 10  00.

a) oferty  mogą  być  również  dostarczone  za  pokwitowaniem  podpisanym  przez 
Zamawiającego, 

b) za termin  złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Starostwa, 
c) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

4.  Kopie  dokumentów  dołączonych  do oferty  powinny być  poświadczone  za  zgodność  z 
oryginałem (na każdej stronie).

5. Oferty powinny być złożone w kolejności zgodnie z chronologią zawartą w  Części  II 
Szczegółowych  Warunków  Konkursu.  Dokumentacja  musi  być  trwale  spięta  (np. 
zbindowana). 

6. Oferty, które nie będą spełniały w/w wymogów i nie będą przygotowane wyłącznie na 
załączonych drukach  - nie będą przez Komisję konkursową rozpatrywane. 

7. Oferta powinna zawierać miedzy innymi dokumenty potwierdzające:
a)  dysponowanie  specjalistyczną  kadrą  lekarzy,  analityków  oraz  pielęgniarek  posiadającą 
niezbędne kwalifikacje do realizacji poszczególnych programów zdrowotnych (potwierdzone 
dyplomami), zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu,
b) dysponowanie lokalem (na cały okres realizacji zadania), w którym prowadzony będzie 
program zdrowotny, spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z  dn.  26.06.2012r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012r., 
poz. 739), potwierdzone tytułem prawnym do lokalu oraz stosownym oświadczeniem oferenta 
dotyczącym spełniania w/w wymagań,
c)  dysponowanie  specjalistycznym  sprzętem  i  aparaturą  medyczną  do  realizacji 
poszczególnych  programów  zdrowotnych  (potwierdzone  odpowiednimi  dokumentami), 
zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu,
d)  przedłożenie  oświadczenia  o zryczałtowanej  cenie  za  przeprowadzenie  badania,  liczbie 
osób jaka będzie objęta badaniem oraz czasie pracy w tygodniu wyznaczonym przez podmiot 
na realizację programu zdrowotnego,



e) przedłożenie propozycji terminów prowadzenia badań, 
f) przedłożenie statutu oferenta,
g) przedłożenie dokumentów rejestrowych:
-  Oferent będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej  przedłoży wypis z Rejestru 
Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony przez 
właściwy  organ  po  ostatniej  zmianie  jednak  nie  wcześniej  niż  30  dni  przed  terminem 
składania ofert,
-  Oferent będący niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej przedłoży wypis z Rejestru 
Zakładów Opieki  Zdrowotnej  oraz wypis  z  Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i  Informacji  o Działalności  Gospodarczej wystawiony przez właściwy organ po 
ostatniej zmianie jednak nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert,
h) przedłożenie oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, regulaminu oraz 
szczegółowymi warunkami konkursu.
i) przedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
(zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  22.12.2011r.,  w  sprawie 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego 
działalność leczniczą– Dz. U. Nr 293, poz.1729), ważnego na cały okres realizacji zadania.

8.   Wykaz wszystkich załączników niezbędnych  do złożenia kompletnej oferty znajduje się 
w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

9.   Kryterium oceny przedstawionych ofert stanowi cena jednostkowa za badanie oraz jakość 
i  kompleksowość  oferowanych  świadczeń.  Dodatkowym  atutem  będzie  przedstawienie 
pisemnych  gwarancji  dofinansowania  z  innych  źródeł,  rekomendacje  a  także  opinie  o 
rzetelnym i terminowym wykonywaniu zadań w latach poprzednich.

10.   Komisja  w  postępowaniu  konkursowym  może  wybrać  więcej  niż  jedną  ofertę  do 
realizacji programu w roku bieżącym.  Wówczas kwota przeznaczona na realizację programu 
zostanie rozdysponowana między oferentów wybranych przez komisję konkursową. 

11.   Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty, o ile 
wartość wskazanych najkorzystniejszych ofert przewyższy wartość zaplanowanych środków 
finansowych w budżecie Powiatu na rok 2017.

12.   Rozstrzygnięcie konkursów może nastąpić w przypadku wpłynięcia przynajmniej jednej 
oferty.  

13.  Komisja konkursowa sporządzi ze swojej działalności protokół wskazując wybraną ofertę 
(lub oferty) i przedstawi do akceptacji Zarządowi Powiatu.

14.  O wynikach konkursu każdy z oferentów zostanie powiadomiony w formie pisemnej w 
ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania przez Zarząd Powiatu protokołu z posiedzenia komisji 
konkursowej. 

15.  W razie braku rozstrzygnięcia organizator ogłasza nowy konkurs.

16. Pozostałe informacje  związane  z konkursem ofert na realizacje programów zdrowotnych 
zawarte są w  Szczegółowych Warunkach Konkursu.
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