
OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2022-2025 PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.

 „SZCZEPIENIA PRZECIW MENINGOKOKOM DLA DZIECI Z GMINY PYSKOWICE NA LATA 2022-2025"

I. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciw
meningokokom  dla  dzieci  z  Gminy  Pyskowice  na  lata  2022-2025”.  Program  stanowi  załącznik  nr  1
do ogłoszenia. 

II. Adresaci konkursu
Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie  z ustawą z dnia
15 kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (t.j.  Dz.U.  z  2022  r.  poz.  633),  które  spełniają  wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu. 

III. Termin realizacji Programu
Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r.

IV. Beneficjenci Programu
Program skierowany jest  do dzieci  urodzonych w latach 2016-2022 zamieszkałych w Gminie Pyskowice,
zgodnie z zapisami Programu.

V. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  Programu  w  latach  2022-2025  wynosi
78 810,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych), po 19 702,25 zł (słownie:
dziewiętnaście tysięcy siedemset dwa złote 25/100) w każdym kolejnym roku realizacji.

VI. Informacje ogólne dotyczące konkursu ofert i realizacji Programu:
1. Gmina  zleca  wykonanie Programu  zgodnie  z  jego  brzmieniem  określonym  w  załączniku  nr  1  do

ogłoszenia.
2. Realizacja  Programu  może  odbywać  się  wyłącznie  w  lokalizacjach  znajdujących  się  na  terenie  gminy

Pyskowice. 
3. Od Realizatora Programu wymaga się:

- zapewnienia zasobów kadrowych, rzeczowych oraz lokalowych niezbędnych do powierzonego zadania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenia rejestru dzieci zgłaszanych do Programu,
-  zapewnienia  szczepionek  przeciwko  zakażeniom  Neisseria  meningitidis  typu  A,  C,  W-135  oraz  Y
zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu na terenie RP,
- przeprowadzenia konsultacji lekarskiej w POZ w celu wykluczenia przeciwwskazań i zakwalifikowania
dziecka do szczepienia, nie później niż 24 godziny przed planowaną iniekcją,
-  wyznaczenia  kolejnego  terminu  wizyty  (w  razie  wystąpienia  czasowych  przeciwwskazań  do
zaszczepienia dziecka),



-  poinformowania  rodzica  w  trakcie  konsultacji  lekarskiej  o  zagrożeniach  związanych  z zakażeniami
meningokokowymi,  powikłaniach,  o  samym  szczepieniu  i  możliwej  reakcji  organizmu  na  podaną
szczepionkę,
- edukowania w zakresie objawów IchM u niemowląt i  małych dzieci zainteresowanych mieszkańców
Gminy w punkcie szczepień,
-  informowania  rodziców  o  ewentualnych  działaniach  niepożądanych  i  wskazania  do  dalszego
postępowania w zaistniałej sytuacji,
- szczepienia dzieci włączonych do Programu i zakwalifikowanych do szczepienia w sposób ciągły (trakcie
całego roku),
- umożliwienia mieszkańcom skorzystania z materiałów informacyjnych w punkcie szczepień,
- stosowania kontaktu telefonicznego i/lub wysyłania indywidualnych zaproszeń do rodziców/opiekunów
dzieci kwalifikujących się do Programu,
- zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych podczas szczepień, określonych dla danej procedury
medycznej, wynikającej z obowiązujących norm i przepisów prawa,
-  przechowywania  dokumentacji  medycznej  w  siedzibie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
ochrony danych osobowych,
- złożenia sprawozdania rocznego z wykonania świadczeń w ramach Programu, wypełnionych zgód na
wykonanie szczepienia, ankiet satysfakcji rodziców uczestników Programu.

4. Warunkiem realizacji Programu jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Do realizacji może zostać wybrana jedna albo więcej ofert.
6. Gmina zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych u danego oferenta

niż przewiduje jego oferta, w szczególności w przypadku wyboru więcej niż jednego realizatora oraz gdy
oferty przekraczać będą wysokość środków zaplanowanych na realizację Programu. 

7. Z przyznanych środków finansowych na realizację Programu mogą zostać sfinansowane jedynie koszty
zakupu szczepionki oraz koszty usługi podania szczepionki wraz z badaniem. Łączny koszt 1 świadczenia
profilaktycznego osoby po 3 r. ż. (tj. koszt zakupu szczepionki + koszt usługi podania szczepionki wraz
z badaniem) nie może przekroczyć 185,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych).

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert
1. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami składa się w zaklejonej kopercie, w siedzibie
Urzędu  Miejskiego  w  Pyskowicach  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  (parter  pok.  101), ul.  Strzelców
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Na kopercie zamieszcza się nazwę i adres oferenta oraz napis: 

„Oferta na realizację w latach 2022-2025 programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciw
meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025”.

2. Oferta winna być podpisana przez  osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta. Podpis należy
składać pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji lub opatrzyć imienną
pieczątką.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2022 r. o godz. 15:30.
4. Ofertę można również wysłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

wskazany w pkt. 1. Należy jednak mieć na uwadze, że oferta dostarczona po upływie terminu składania
ofert (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a nie data nadania
pocztowego), uznana będzie za niespełniającą wymogów formalnych. 

VIII. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu ofert
1. Realizacja Programu zlecana jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) 

2. Konkurs ofert i jego wyniki ogłasza się  na stronie internetowej www.pyskowice.pl
3. Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część. 



4. Do oferty dołącza się:
- kserokopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
-  kserokopie  dokumentów potwierdzających  posiadanie  kwalifikacji  przez  personel  medyczny mający
realizować Program.

5. Terminy złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert mogą zostać wydłużone. 
6. Konkurs ofert może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert. 
7. Ogłoszenie wyników konkursu ofert następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta

Pyskowice, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich zatwierdzenia.
8. Umowa/umowy  na  realizację  Programu  zawarta/zawarte zostanie/zostaną niezwłocznie

po zatwierdzeniu i opublikowaniu wyników konkursu ofert. 
9. Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu.

9. Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 – 15:30
w Wydziale Spraw Społecznych i  Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul.  Strzelców Bytomskich 3,
44 120 Pyskowice, parter, pokój nr 107A, 109.  tel.: 32 332 60 04, 32 332 60 24.

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy
Pyskowice na lata 2022-2025”.
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.


