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Załącznik do zarządzenia 81/2013  
Wójta Gminy Stare Babice 

 z dnia 9 sierpnia 2013 r. 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Stare Babice 

o konkursie ofert na realizacj ę „Programu bezpłatnych szczepie ń profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszka ńców Gminy Stare Babice powy żej 65 roku życia 

na lata 2012-2016” 
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
pod nazwą:  
 
„Program bezpłatnych szczepie ń profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszka ńców 

Gminy Stare Babice powy żej 65 roku życia na lata 2012-2016” 
 

 
I.  Przedmiot konkursu ofert 

 
1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie szczepień mieszkańców gminy powyżej 65 

roku życia zameldowanych na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). 
2. Koszt wykonanych szczepień pokryje gmina Stare Babice ze środków Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 
3. Planuje się zaszczepienie około 200 osób wg kolejności zgłoszeń. 
4. Szczepienia odbywać się będą w punkcie szczepień zlokalizowanym w Starych Babicach 

(ok. 100 osób) i w punkcie szczepień zlokalizowanym Borzęcinie Dużym (ok. 100 osób). 
5. Jeżeli liczba zgłaszających się na szczepienia mieszkańców będzie większa 200 osób 

Gmina Stare Babice ze środków GOPS pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek 
dla 50 osób. 

6. Realizacja programu szczepień rozpocznie się od 10 września 2013 r. i będzie trwać do 
wyczerpania limitu szczepień, nie później jednak niż do 15 grudnia 2013 r.  

7. Szczepienia będą wykonywane od pon. do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru uczestników programu 

i dokumentacji medycznej związanej z realizacją programu. 
 

II. Wymagania stawiane oferentom: 
Oferty mogą być składane przez podmioty:  
1. Prowadzące działalność na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).  

2. Posiadające zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym 
w konkursie ofert ze statutem podmiotu składającego ofertę. 

3. Posiadające punkt szczepień ochronnych. 
4. Posiadające gabinet lekarski spełniający pod względem warunków i wyposażenia 

wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. 
5. Zapewniające jednorazowy sprzęt medyczny do wykonania szczepień zgodnie 

z zasadami aseptyki i antyseptyki. 
6. Zapewniające fachowy personel medyczny dla potrzeb programu: 

1) co najmniej jednego lekarza wykonującego badania kwalifikujące do szczepień 
p/grypie, 

2) co najmniej jedną pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania szczepień. 
7. Mające zdolności finansowe umożliwiające realizację programu. 
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III. Opis sposobu przygotowania oferty, termin i mi ejsce składania ofert: 
1. Oferent może złożyć ofertę na realizację: „Program bezpłatnych szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku 
życia na lata 2012-2016” w punkcie szczepień zlokalizowanym w jednej miejscowości, 
tzn. w Starych Babicach lub w Borzęcinie Dużym albo w dwóch miejscowościach                          
w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym.  

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu. 
3. Oferta na realizację zadania musi zawierać:  

1) lokalizację (miejsce) realizacji programu szczepień, 
2) informacje o posiadanym zapleczu technicznym i kadrze,  
3) cenę wykonania jednego szczepienia. 

Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać: 
a) koszt zakupu szczepionki, 
b) koszt badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, 
c) koszt wykonania szczepienia (w tym szczepionki i materiałów jednorazowego 

użytku). 
4. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:  

1) Formularz oferty należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, w sposób czytelny, 
nie należy zmieniać układu druku. 

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 

5. Załączniki do oferty:     
Oferent musi załączyć dokumenty stosownie do statusu prawnego jednostki: 
1) wyciąg z wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654), 

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, 
3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
4) statut zakładu opieki zdrowotnej, 
5) dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej 

(w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych),  
6) zezwolenie na wykonywanie praktyki, (w przypadku praktyk indywidualnych lub 

grupowych),  
7) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń 

zdrowotnych wymaganych w związku z programem.  
 
Załączniki do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.  
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 
W przypadku, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Organizator konkursu 
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

 
IV. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na 
konkurs – Program bezpłatnych szczepie ń profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszka ńców Gminy Stare Babice powy żej 65 roku życia w 2013 r.”  – w siedzibie 
Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2013 r. do godziny 1700.  
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2. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu.  
3. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Oferencie i żadne 

wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy Oferenta lub poczty, nie będą 
brane pod uwagę.  

4. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania 
powyższych warunków przez Oferentów. 

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu 
ponosi Oferent.  

 
V. Tryb i kryteria wyboru oferty 

1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert, powoła Komisję 
opiniującą złożone oferty na realizację „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku 
życia na lata 2012-2016”. 

2. Wynik wyboru ogłoszony zostanie na stronie internetowej Gminy Stare Babice oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice i GOPS.  

3. Kryteria oceny ofert: 
Komisja przy rozpatrywaniu ofert: 
1) sprawdzi kompletność ofert i załączników, 
2) wybierze ofertę spełniającą wymogi formalne z najniższą ceną za wykonanie jednego 

szczepienia.        
4. Nie będą rozpatrywane oferty:  

1) złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu; 
2) niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników; 
3) złożone po terminie; 
4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, 
5) złożone przez jednego Oferenta w liczbie większej niż 1 oferta na zadanie będące 

przedmiotem konkursu; 
6) przekraczające wskazaną w ogłoszeniu maksymalną kwotę dotacji na 1 szczepienie. 

5. Jeżeli poszczególne oferty będą posiadły braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, 
Organizator konkursu wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod 
rygorem odrzucenia oferty. 

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją 
pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane Oferentowi. 

7. Decyzje o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Stare Babice. 
8. Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami 

zostaną zawarte umowy. 
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, odwołania oraz 

unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
 

VI. Kwota przeznaczona na realizacj ę 1 szczepienia w 2013 roku wynosi maksymalnie            
30 zł. 
 

VII. Osobą uprawnion ą do kontaktów z Oferentami jest:  
       Alicja Napurka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (tel. 22  722 90 11).  

VIII. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia jest: 
1. Oferta Wykonawcy 
2. Wzór umowy 
 

 
Krzysztof Turek 
 
Wójt Gminy Stare Babice  

 
 


