załącznik nr 1
do zarządzenia nr 487.2018 r.
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 14 maja 2018 r.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. PODGÓRNA 22, 65-424 ZIELONA GÓRA
TEL. 68/ 45 64 110-111, FAX 68 / 45 64 155 REGON: 000654233, NIP: 973-100-74-58
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
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finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), art. 70 – 70
Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w związku z art. 114-116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U
z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na wybór realizatorów w roku 2018 zadań Miasta Zielona Góra
związanych z profilaktyką i promocją zdrowia i zaprasza do składania ofert,
na warunkach i w określonym poniżej zakresie:

1) DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ WIDZENIA:
Elementem finansowanym przez Miasto jest:
1) badanie przesiewowe dzieci pod kątem:

ostrości wzroku,

wykrywania zaburzeń widzenia barw,
2) konsultacja z lekarzem specjalistą ,
3) edukacja rodziców w zakresie profilaktyki wad wzroku .
Zakres zadania: grupa 1415 dzieci 5 – letnich - rocznik 2013.
Na realizację zadania Miasto planuje przeznaczyć kwotę 68 000 zł brutto.
2) SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV w ramach profilaktyki schorzeń raka szyjki macicy wśród: 613 dziewcząt
rocznika 2006 zamieszkujących na terenie Miasta Zielona Góra,
Elementem finansowanym przez Miasto jest:
1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej nt.: zasadności profilaktyki raka szyjki macicy;
2) kwalifikacyjne badanie lekarskie przed każdym szczepieniem;
wykonanie 2-krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
Na realizację zadania Miasto planuje przeznaczyć kwotę 183 900 zł brutto;
3) PROFILAKTYKI SCHORZEŃ NARZĄDU GŁOSU NAUCZYCIELI ZIELONOGÓRSKICH SZKÓŁ.
Elementem finansowanym przez Miasto są:
1) warsztaty prawidłowej emisji głosu,
2) zabiegi rehabilitacyjne,
3) profilaktyka nikotynową.
Zakres zadania obejmuje nauczycieli szkół z obszaru Miasta Zielona Góra.
Na realizację zadania Miasto planuje przeznaczyć kwotę 30 000 zł brutto;

Każde z wymienionych powyżej zadań wymaga złożenia odrębnej oferty na załączonym druku .
Termin realizacji zadań: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r., miejsce realizacji : siedziba podmiotu
wykonującego działalność leczniczą , szkoły, przedszkola .
Stawiane wymagania:
Podmiot leczniczy biorący udział w konkursie ofert jest obowiązany spełnić warunki określone w art. 17-19 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Oferta na realizację zadania złożona na załączonym formularzu zgłoszeniowym powinna zawierać:
1) dane o oferencie - druk 1;
2) cenę ofertową -kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania - druk 2;
3) szczegółowy opis przebiegu realizacji zadania - druk nr 3 ;
4) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, regulaminem i szczegółowymi warunkami konkursu– druk nr 4;
5) zatwierdzony projekt umowy – druk nr 5;
6) wymagane uwierzytelnione kopie dokumentów.
Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Wydziale Oświaty i
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63 a lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Ilona Waligórska , tel.: 68/ 45 64 981.
Formularze ofert konkursowych zamieszczone są na stronie: www.zielona-gora.pl
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i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Zachodniej 63a, pokój 306 ( lub 305) w terminie do dnia 30.05. 2018 r.
do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
Miasto zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.
Protesty: Oferentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do Prezydenta Miasta w terminie
7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem a Wykonawcą.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
zastępca Prezydenta
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