Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.5.2019
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert
1. Przedmiot konkursu: realizacja w 2019 roku Programu polityki zdrowotnej
Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie
dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
2. Szczegółowy termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2019 r.
3. Adresaci Programu: Z programu może skorzystać 120 osób, w tym ok. 60 kobiet w ciąży,
po 25 tygodniu ciąży, zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i ok. 60 ojców
dzieci, deklarujących chęć udziału w programie i gotowość poszerzenia wiedzy
i umiejętności dotyczących ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji nowo narodzonego dziecka.
Pierwszeństwo w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych będą miały kobiety
spodziewające się pierwszego dziecka.
Do programu zakwalifikowane zostaną kobiety posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych).
4. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się
do włączenia do Programu:
22 902 osoby – populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego, z tego
ok. 1,3% kobiet ciężarnych (w ostatnich latach w Gminie Ożarów Mazowiecki urodziła
się następująca liczba dzieci: w 2014 r. – 334, w 2015 r. – 297, w 2016 r. – 335,
w 2017 r. – 326).
Do programu zaproszone zostaną pacjentki, mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki
zadeklarowane do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ oraz Poradni Ginekologicznej,
a także zgłaszający się w odpowiedzi na zaproszenie.
Szacunkowa liczba osób objętych programem: 120 (60 kobiet i 60 mężczyzn).
5. Koszty: Środki na realizację programu, o którym mowa w pkt. 1 zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2019 r. w Dziale 851, Rozdziale 85149,
w kwocie 20 400 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta zł) brutto.
Szacunkowy koszt uczestnictwa w cyklu zajęć jednej osoby wyniesie nie więcej niż 200 zł.
Dofinansowanie z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki – 85% kosztów pełnego
uczestnictwa; pozostała kwota 15% wpłacana realizatorowi programu przez uczestnika
zajęć.
Gmina Ożarów Mazowiecki, jako wkład rzeczowy, udostępni lokal do prowadzenia zajęć
i pokryje koszty mediów.
6. Monitorowanie i ewaluacja: Dane zebrane zostaną na podstawie przekazanych przez
realizatora programu: formularzy zgłoszeniowych, list obecności, ankiet wypełnionych
przez uczestników programu, ewentualnych uwag zgłaszanych przez prowadzących
zajęcia, sprawozdań. Informacje te posłużą do wykrycia potencjalnych zagrożeń,
a to przyczyni się do ich wyeliminowania w przyszłości.
Miernikami efektywności odpowiadającymi celom programu będzie:
1) Liczba osób uczestnicząca w programie.
2) Liczba osób czynnie uczestnicząca w programie i deklarująca (na podst. ankiet
przed i po zajęciach) nabycie/zwiększenie niezbędnej wiedzy i praktycznych

umiejętności na temat porodu, opieki nad noworodkiem, odżywiania, połogu,
zachowań prozdrowotnych, a także deklarująca gotowość do aktywnego porodu.
3) Liczba matek karmiących naturalnie i czas (długość) karmienia piersią (ankieta
po porodzie).
4) Liczba matek deklarująca wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy
i umiejętności podczas porodu i w opiece nad dzieckiem (ankieta po porodzie).
Wszelkie niezbędne informacje w celu ustalenia miernika efektywności pozyskiwane będą
od wyłonionego w drodze konkursu realizatora programu.
Przeprowadzone będą wizytacje podczas realizacji programu.
7. Warunki uczestnictwa: Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, zm. poz. 2219), zgodną z przedmiotem konkursu. Oferent musi
dysponować sprzętem, materiałami odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla
tego rodzaju działalności oraz musi spełniać warunki określone w przepisach o działalności
gospodarczej.
Oferent zobowiązany będzie do wykazania zasobów kadrowych, rzeczowych niezbędnych
do realizacji powierzonego zadania. Kryterium wyboru podmiotu realizującego program
stanowić będzie wysokość stawki (wybór oferenta proponującego najniższą stawkę)
za uczestnictwo jednej osoby w cyklu zajęć zgodnie z elementami zadania określonymi
w pkt. 1 Warunków uczestnictwa w konkursie ofert stanowiących załącznik Nr 3
do niniejszego Zarządzenia.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie, będą brane pod uwagę
dodatkowo następujące kryteria:
1) Kwalifikacje personelu;
2) Dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie zgodnym z programem.
W celu realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej
świadczeń udzielanych w programie, Komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje
z wybranymi oferentami.
8. Informacje o sposobie i terminie złożenia oferty: zainteresowani mogą zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący formularz oferty
w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, parter, w środy 10.00-18.00, w pozostałe dni
8.00-16.00; tel. kontaktowy 22 731 32 57 oraz na stronie internetowej Gminy
www.ozarow-mazowiecki.pl, bip.ozarow-mazowiecki.pl
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biurze
Podawczym, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie do 24 stycznia
2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po wyznaczonym
terminie nie podlegają procedurze konkursowej.
Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu
oferenta oraz nazwą konkursu.
9. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 14 lutego 2019 r.
w Urzędzie Miejskim. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy www.ozarowmazowiecki.pl, bip.ozarow-mazowiecki.pl
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz
przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyn.
Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi dotyczącej postępowania
konkursowego w trybie określonym w §12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert”
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

