
                                            Ogłoszenie o konkursie 
  

Na podstawie art. 48 b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.)    
 

                                                Burmistrz Miasta Hajnówka 

                                              ogłasza konkurs ofert 
 

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą ”Program 

szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 

65 roku życia” w 2018 roku 

1. Udzielający zamówienia: 
Gmina Miejska Hajnówka z siedzibą  
przy ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka 

 

2. Przedmiot konkursu ofert: 
       Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą ”Program szczepień 
profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” w 2018 roku. 

 

1) Realizacja programu stanowiącego przedmiot konkursu dotyczy przyjęcia przez realizatora 

programu obowiązków: 

a) rozpropagowania informacji o programie bezpłatnych szczepień i kryteriach udziału 

(publikacja informacji na tablicach informacyjnych i stronie internetowej realizatora), 

b)  rekrutacji i rejestracji uczestników, wg kolejności zgłoszeń wpływających do realizatora 

programu oraz zebrania od uczestników programu pisemnej zgody na wykonanie szczepienia. 

       Do udziału w programie kwalifikują się osoby: 

- po 65 roku życia (urodzone w roku 1953 i w latach wcześniejszych),  

- zamieszkałe w Hajnówce,  

- które wyrażą pisemną zgodę na wykonanie szczepienia,  

- u których lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań do wykonania szczepienia. 

c) przeprowadzenia wywiadu i badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,  

d) zakupu szczepionek przeciw grypie, 

e) edukacji uczestników programu poprzez przekazanie informacji na temat: objawów grypy,  

profilaktyki grypy i roli szczepień w profilaktyce, postępowania w razie wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych, 

f) wykonania szczepień przeciw grypie, zgodnie z obowiązującą procedurą i zaleceniami 

producenta szczepionki,  

g)  przeprowadzenia ankiety satysfakcji z udziału w programie wśród wszystkich uczestników 

programu (wzór stanowi załącznik Nr 1 do umowy),  

h)  prowadzenia za każdy miesiąc oddzielnie, listy zaszczepionych osób, zawierającej dane: 

- nazwę i adres podmiotu leczniczego realizującego program szczepień, 
- miesiąc realizacji programu, 

- imię i nazwisko uczestnika programu, 

- miejsce zamieszkania uczestnika (miejscowość),  
- rok urodzenia uczestnika,  

- datę wykonania szczepienia u uczestnika,  

- podpis uczestnika potwierdzający poddanie się szczepieniu, 



i) sporządzania sprawozdań miesięcznych i sprawozdania końcowego z realizacji programu 

(wzór stanowi załącznik Nr 2 do umowy),  

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ust. 1), lit. g), h), i) realizator programu przekazuje 

do Urzędu Miasta w Hajnówce, w terminach określonych w umowie.  

Listy zaszczepionych osób i ankiety stanowią dokumentację realizatora programu. Do 

rozliczenia wykonania programu składa się je w oryginale w Urzędzie Miasta Hajnówka (do 

wglądu pracownika odpowiedzialnego za realizację programu).            

3) Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w roku 2018 

wynosi 18.000,00 zł. Szacunkowa liczba osób objętych programem szczepień –  450.  

4) Zastrzega się możliwość objęcia szczepieniami większej liczby osób, w zależności od 

kosztu szczepienia pojedynczej osoby, deklarowanego w formularzu ofertowym, przez 

oferenta wyłonionego w konkursie jako realizatora programu. 

5)  Termin realizacji programu: od 01 września 2018 r. do wyczerpania puli szczepionek, nie 

później jednak niż do 30 listopada 2018 r.  

 

3. Wymagania wobec oferentów: 
1) Oferent będzie świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i 

etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy 

zachowaniu należytej staranności. 

2) Posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2011r., Nr 293, poz. 1729). 

3) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) Dostępność do świadczeń dla uczestników programu, co najmniej 3 razy w tygodniu, w 

tym co najmniej 2 razy w godzinach popołudniowych.  

 

4. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty które 

spełniają następujące warunki: 
1) Są podmiotami leczniczymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) i udzielają świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej na terenie miasta Hajnówka. 

2) Są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numeru REGON i NIP.  

3) Świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. 

4) Dysponują wykwalifikowanym personelem medycznym, uprawnionym do wykonywania  

szczepień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5) Dysponują gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień spełniającym wymogi 

techniczne, sanitarne i wyposażonym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .  

 

5. Wymagane dokumenty ofertowe: 
1) Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie). 

2) Oświadczenie oferenta (załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie). 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ust. 1) i 2) oferent załącza w oryginale. 

 

6. Warunki i termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać na oryginalnym formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do 

ogłoszenia o konkursie), wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w pkt 5 niniejszego 

ogłoszenia. 



2) Ogłoszenie o konkursie ofert, formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia o 

konkursie ofert), oświadczenie oferenta (załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert), 

wzór umowy (załącznik Nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert) oraz załączniki do umowy: 

  - ankieta satysfakcji z udziału w programie ( załącznik nr 1),  

  - sprawozdanie miesięczne/końcowe z realizacji programu ( załącznik Nr 2),  

zostają zamieszczone:  

  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka: www.bip.hajnowka.pl 

(zakładka Przetargi i ogłoszenia), 

  -  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka. 

3) Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją programu 

szczepień. 
4) Ofertę wraz z załącznikami, w wersji papierowej, składa się w zaklejonej kopercie, 

opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres), z dopiskiem: 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu w 2018 roku, pod nazwą: „Programu 

szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”  
-  NIE OTWIERAĆ 

5) Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018r., do godz. 12.00. 

6) Oferty należy składać w:     Urzędzie Miasta Hajnówka  

                                                 ul. Aleksago Zina 1,  17-200 Hajnówka,   

                                                 (sekretariat - pokój nr 219,  II piętro) 

 

7) Oferty, które wpłyną po terminie, niekompletne, błędne, złożone na formularzu ofertowym 

innym niż wymagany, nie będą rozpatrywane. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert: 
1) W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert Burmistrz Miasta Hajnówka powoła Komisję 
Konkursową.  
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018r. o godz. 13.00,  w siedzibie Urzędu Miasta 

Hajnówka. 

3)  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

4) Zastrzega się, że oferty przekraczające kwotę brutto jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie jednostkowego szczepienia zostaną odrzucone. 

5) Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena brutto jednostkowego szczepienia.  

6) Z prac Komisji sporządza się protokół.  

7) Ostateczną decyzje w sprawie wyboru realizatora podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka. 

8) Realizator wyłoniony w konkursie ofert, zostanie poinformowany niezwłocznie o 

wynikach konkursu, drogą mailową, na adres mailowy podany w złożonym formularzu 

ofertowym.  

9) Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości: 

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu - www.bip.hajnowka.pl 

(zakładka Przetargi i ogłoszenia),  

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Hajnówce, 

10) Z wyłonionym realizatorem zostanie zawarta umowa, która reguluje szczegółowe warunki 

realizacji zadania.  

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert. 

11) Burmistrz Miasta Hajnówka zastrzega prawo do zmiany warunków konkursu, 

przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, odwołania konkursu, zamknięcia konkursu 

bez wyboru ofert - bez podawania przyczyny.  

 

 



8. Klauzula informacyjna RODO 
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje się, iż: 
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. 

A.Zina 1, tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46, email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką 
obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w zakresie 

zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Hajnówka.  

b) Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Hajnówce można skontaktować się 
pod adresem email: iod@hajnowka.pl. 

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 

dotyczącym konkursu ofert na wybór realizatora programu pod nazwą „Program szczepień 
profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” w 2018 roku. 

d) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w 

Hajnówce.  

e) Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

pkt. a), b) i c). 

f) Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze 

zm.) 

g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

h) Podanie danych jest, dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania w konkursie 

ofert na wybór realizatora programu pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciw 

grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”  w 2018 roku. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało wyłączeniem z udziału w powyższym konkursie ofert.  

i) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

nie będą profilowane. 

j) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. 

 

9. Dodatkowe informacje 
1) Do  postępowania  konkursowego  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  

2004r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  

(Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm).    

2) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, 

pokój 11, tel. (85) 682 29 94. 

 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie ofert: 

1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1) 

2. Oświadczenie oferenta (załącznik Nr 2) 

3. Wzór umowy (załącznik Nr 3)  

Załączniki do umowy:   
1. Ankieta satysfakcji z udziału w programie ( załącznik nr 1),  

2. Sprawozdanie miesięczne/końcowe z realizacji programu ( załącznik Nr 2). 

                                                                                                                               Burmistrz 

                                                                                                                       Miasta Hajnówka                                                                                                                          


