Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.146.2020
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 7 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert
1. Przedmiot konkursu: realizacja w 2020 roku programu polityki zdrowotnej
pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki powyżej 50 roku życia.
2. Szczegółowy termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2020 r.
3. Adresaci Programu: Mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia,
u których nie wystąpią przeciwwskazania do szczepienia. W 2020 roku przewiduje się
zaszczepienie 1000 mieszkańców.
4. Koszty: Planowany koszt szczepień w ramach programu: 60 000 zł
5. Cel główny programu: Zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne
oraz powikłań pogrypowych o 20%.
6. 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 2020 r. poz. 295), zgodną z przedmiotem konkursu;
− wykonujące szczepienia ochronne dorosłych;
− posiadające wyspecjalizowaną kadrę i zdolność finansową umożliwiającą realizację
programu oraz punkt szczepień na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, wyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent zobowiązany będzie do wykazania zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych
niezbędnych do realizacji powierzonego zadania. Kryterium wyboru podmiotu
realizującego program stanowić będzie wysokość stawki (wybór oferenta proponującego
najniższą stawkę) za zaszczepienie jednej osoby wraz z kwalifikacją lekarską i elementami
zadania określonymi w ust. 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) Liczba personelu realizującego program oraz jego kwalifikacje;
2) Dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie zgodnym z programem.
W programie użyte zostaną czteroskładnikowe (czterowalentne) szczepionki przeciwko
grypie, zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce. Profil bezpieczeństwa
szczepionek będzie podany na podstawie charakterystyki produktu.
W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej
świadczeń udzielanych w programie, Komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje
z wybranymi oferentami.
7. 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 23 lipca 2020 r. do

godz. 11.30 (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.
8. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 14 sierpnia
2020 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 14 dni
roboczych 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.

