ZARZĄDZENIE NR 909.2020
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Miasta Zielona Góra
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
1)
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
2)
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm. ) i § 1 pkt 22 i § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K
Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw
oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta
Miasta, zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na realizację w roku 2020 zadań Miasta Zielona Góra w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Do przeprowadzenia konkursu oraz oceny złożonych ofert, powołuje się komisję konkursową
zwaną dalej „komisją”.
§ 3. 1. W skład komisji wchodzą:
1) Lidia Gryko

- przewodnicząca komisji;

2) Magdalena Taraszkiewicz

- członek;

3) Katarzyna Mazurkiewicz

- członek;

4) Zofia Szozda

- członek.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta do akceptacji realizatora zadania wyłonionego
w drodze konkursu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwej komórce ds. społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493 i 1578.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 909.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 2 października 2020 r.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
OGŁOSZENIE O KONKURSIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1
4
1398 z późn. zm.), art. 70 – 70 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w
związku z art. 114-116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2020 r. poz.
295 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza konkurs na wybór realizatorów w roku
2020 zadań Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia i zaprasza do
składania ofert:
A. ZAKRES KONKURSU:
PROFILAKTYKA CHORÓB GRUCZOŁU PIERSIOWEGO- poradnictwo i edukacja kobiet w 18
roku życia w samobadaniu piersi.
1.
Elementem finansowanym przez Miasto Zielona Góra jest:
1)
I etap - poradnictwo obejmujące pogadanki i konsultacje medyczne przeprowadzane
wśród uczennic szkół ponadpodstawowych,
2)
II etap – nauka uczestniczek samobadania piersi.
2.
Zakres zadania: grupa ok. 1 000 kobiet w 18 roku życia - uczennic szkół ponadpodstawowych.
3.
Na realizację zadania Miasto planuje przeznaczyć kwotę 15 000 zł brutto.
I.

B. WYMAGANIA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO
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 (Dz. U z 2020 r. poz. 295 z późn.
zm.)
C. WARUNKI KONKURSU
1. Termin realizacji zadań: zadanie zrealizowane w 2020 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe
terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Miejsce realizacji zadań: siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub jednostki
miejskie tj. szkoły ponadpodstawowe.
D. SKŁADANIE OFERT:
1. Zadanie wymienione w części A wymaga złożenia oferty na formularzu stanowiącym załącznik do
ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) zatwierdzony projekt umowy;
2) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w
formie oryginałów lub kopii opatrzonej klauzulą: „za zgodność z oryginałem” wraz z datą na
każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta.
3. Formularz oferty konkursowej oraz projektu umowy zamieszczony jest na stronie: www.bip.zielonagora.pl w dziale „Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy” - „Konkursy ofert- ogłoszenia”.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na „ ....................” w
Departamencie Edukacji Społecznej - Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Zielona
Góra,
przy ul. Zachodniej 63a w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godziny 15.00

E. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 14 dni od terminu
określonego dla złożenia ofert.
2. Wyniki konkursu przekazane zostają oferentom na piśmie oraz podane do publicznej wiadomości
w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zielonej Górze, przy
ul. Zachodniej 63a oraz stronie internetowej: www.bip.zielona-gora.pl
3. Miasto zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia
bez podania przyczyn.
4. Protesty: Oferentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do
Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
1) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
2) Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od
daty jego złożenia.
3) W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem
a Wykonawcą w terminie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
F. DODATKOWE INFORMACJE
Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać
się w Departament Edukacji i Spraw Społecznych - Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, ul.
Zachodnia 63a.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest P. Magdalena Taraszkiewicz, tel.: 68 45 64 981.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 909.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 2 października 2020 r.

Regulamin konkursu
na wybór realizatora zadań Miasta Zielona Góra w roku 2020
z zakresu „profilaktyki i promocji zdrowia”.
§ 1. Regulamin konkursu na wybór realizatora zadań Miasta Zielona Góra
w 2020 r. z zakresu „profilaktyki i promocji zdrowia” - zwany dalej „regulaminem ”, określa
szczegółowe zasady postępowania przy wyborze realizatorów zadań Miasta z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki, w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
§ 2. 1. Wyłonienie realizatora zadania następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu
organizowanego przez Prezydenta Miasta, na zasadach i w trybie określonym w niniejszym
regulaminie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w terminie oraz zgodnie z wymogami
wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie.
3. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji konkursowej.
4.Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej warunkom
konkursowym.
§ 3 .1. Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 15 dni
przed terminem składania ofert, zamieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
1) przedmiot konkursu ofert;
2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania;
3) termin i miejsce składania ofert;
4) planowane środki na realizację zadania.
§ 4.1. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje komisja konkursowa
zwana dalej „komisją” powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra, działająca zgodnie
z zasadami określonymi w regulaminie.
2. Członkowie komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie są spokrewni i nie
pozostają w stosunku nadrzędności służbowej lub innej z oferentami.
3. Członek komisji podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji, gdy oferentem jest:
1) małżonek członka komisji oraz jego krewny i powinowaty drugiego stopnia,
2) osoba związana z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec członka komisji w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec członka komisji w stosunku nadrzędności
służbowej.
§ 5. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert i rozstrzygnięcia konkursu dokonuje
kolejno następujących czynności:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert;
2) otwiera koperty z ofertami,
3) ustala, które z ofert spełniają wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o konkursie;
4) odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom określonym w konkursie;
5) jeśli widzi zasadność wzywa oferenta do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień;
6) zasięga opinii specjalistów z danej dziedziny medycyny w sprawach dotyczących przedmiotu
konkursu;
7) wybiera najkorzystniejszą ofertę w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
§ 6. 1. Z przebiegu postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który zawiera:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w regulaminie;
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w regulaminie wraz z uzasadnieniem;
6) wskazanie najkorzystniejszej oferty;
7) albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem;
8) wyniki głosowania;
9) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
10) podpisy członków komisji.
2. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta do akceptacji wyłonionego w drodze konkursu
realizatora zadania.
§ 7. Komisja rozwiązuje się z chwilą zawarcia umowy z realizatorem zdania.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

