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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 305/2020 Burmistrza Miasta 

Kętrzyn z dnia 30.09. 2020 r.  

  

 

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1493) oraz Uchwały Nr 

LVII/341/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 

2019 - 2020, 

 

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN 

ogłasza konkurs ofert 

na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki 

prozdrowotnej określonej w Gminnym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  

 

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego 

obejmującego: 

1) przeprowadzenie wśród odbiorców programu kampanii informacyjno-edukacyjnej 

dotyczącej profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach (rozpowszechnianie 

materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób 

nowotworowych, informowanie o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją 

zdrowotną),uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie 

szczepień. Szacowana liczba odbiorców kampanii wynosi 500 osób. 

2) przeprowadzenie szczepień szczepionką czterowalentną typ HPV 6,11,16,18 

przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym, 

dziewcząt urodzonych w roku 2006 i 2007, zamieszkałych na terenie Miasta 

Kętrzyn, poprzedzonych przed każdym podaniem szczepionki badaniem 

lekarskim. Szacowana liczba dziewcząt do zaszczepienia z obu roczników wynosi 

łącznie 236. 

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie, ul. Wojska 

Polskiego 11. 

 

Pożądanym jest aby cały cykl szczepień był wykonany i rozliczony do końca maja 2021 r. 

 

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 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295), które świadczą 

usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. 

 

Na realizację w/w zadania w budżecie miasta na rok 2020 i 2021 r. przewidziano kwotę               

170 000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

  

Wykaz zadań, zasad ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom programu 

zostały opisane w Regulaminie konkursu, będącym załącznikiem Nr 2 do zarządzenia 

Burmistrza Miasta Kętrzyn. 

 

Oferent zobowiązany jest realizować program w placówce służby zdrowia na terenie 

Miasta Kętrzyn w terminie określonym umową ze zleceniodawcą.  
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Ze szczegółami dotyczącymi programu można zapoznać się na stronie internetowej: 

www.miastoketrzyn.pl  

Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 89/752 05 66. 

 

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – Program HPV” należy składać            

w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 do dnia 

16 października 2020 r. do godziny 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 

października  2020 r. o godzinie 1215  w siedzibie ogłaszającego konkurs. 

 

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną 

część. W przypadku nie złożenia formularza oferta zostanie odrzucona. 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. 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn przystąpi do 

rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu 16 października 2020r. 

w siedzibie ogłaszającego konkurs. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty 

w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego 

rozstrzygnięcia. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę na realizację 

zadania. Konkurs może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie 

złożenia oferty lub nie rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także   

w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ma  prawo do odwołania konkursu, unieważnienia go oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert,  

od którego nie przysługuje odwołanie. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy 

dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

                                                           

 

http://www.miastoketrzyn.pl/

