
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 13/2022 

Burmistrza Miasta Kętrzyn 

z dnia 20.01.2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2022 roku 

,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego 

(HPV) na lata 2021-2022” realizowanego poprzez szczepienia III dawką 

dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48b 

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

środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) oraz Uchwały Nr XL/286/2021 Rady 

Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na wybór 

realizatora w 2022 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka 

Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” realizowanego poprzez szczepienia III dawką 

dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn szczepionką 

dziewięciowalentną typ HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58 przeciwko rakowi szyjki macicy, 

sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym. 

§ 2. 

1. Ustalam treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia. 

2. Ustalam regulamin organizowania konkursu ofert na realizację świadczeń w zakresie 

określonym w § 1 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia. 

3. Ustalam treść formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia. 

4. Ustalam projekt umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego w brzmieniu załącznika 

nr 4 do zarządzenia. 

 



§ 3. 

Program zdrowotny będzie realizowany w roku 2022.  

§ 4. 

1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa  

w § 1, zwaną dalej Komisją w składzie: 

-  Przewodniczący Komisji: Helena Szymkiewicz 

-  Członkowie Komisji: Natalia Marcinkiewicz, Kamila Wybraniec, Monika Stankiewicz. 

2. Przewodniczący Komisji Konkursowej może zaprosić do udziału w jej pracach inne 

osoby, których obecność jest niezbędna dla realizacji zadań Komisji Konkursowej. 

3. Osoby zaproszone do udziału w pracach Komisji Konkursowej nie mogą być oferentami. 

§ 5. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Miasta Kętrzyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kętrzynie.  

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN 

     /-/ Ryszard Niedziółka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opracowała: Natalia Marcinkiewicz 


