
ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.1.2019 

BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 

1000, 1349 i 1432) oraz w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 

1544, 1552, 1669 i 1925), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, 

na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy 

Gogolin na lata 2016–2020” skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2190 i 1629), prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach 

określonych w zasadach otwartego konkursu ofert, stanowiących załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy http://gogolin.pl/ 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

http://www.bip.gogolin.pl/
http://gogolin.pl/
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Załącznik do Zarządzenia nr OR.I.0050.1.2019 

Burmistrza Gogolina z dnia 2 stycznia 2019 r. 

 

Zasady otwartego konkursu ofert 

na  realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 

2016-2020” w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, profilaktyki raka jelita grubego oraz 

profilaktyki raka prostaty, skierowanego do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i poz. 1629), 

prowadzących działalność medyczną. 

I. Rodzaj zadania  

Profilaktyka nowotworowa realizowana wśród mieszkańców Gminy Gogolin poprzez edukację¸ badania 

przesiewowe i szczepienia.  

 

II. Cele realizacji programu: 

1. szerzenie wiedzy w zakresie chorób nowotworowych,  

2. szerzenie wiedzy na temat znaczenia diety i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób 

nowotworowych, 

3. wczesne wykrywanie zmian nowotworowych jelita grubego i prostaty poprzez badania profilaktyczne, 

4. profilaktyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko HPV, 

5. kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych mieszkańców odnośnie istoty badań profilaktycznych. 

 

III. Wysokość dotacji  

Na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na 

lata 2016-2020” w 2019 roku planuje się przeznaczyć następujące kwoty: 

1. na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV kwotę dofinansowania w wysokości 

20.000,00 zł., dofinasowanie dotyczy między innymi kosztów zakupu dwóch z trzech dawek 

szczepionek, usługi podania szczepionek. 

2. na profilaktykę raka jelita grubego kwotę dofinansowania  w wysokości 2.000,00 zł. 

3. na profilaktykę raka prostaty kwotę dofinansowania w wysokości 5.000,00 zł. 

 

IV. Zasady przyznania dotacji  

1. Burmistrz Gogolina przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie 

indywidualnej decyzji. 

2. Burmistrz Gogolina powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania złożonych 

ofert. 

3. Do decyzji Burmistrza Gogolina w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb 

odwoławczy. 

 

V. Terminy realizacji zadania 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2019 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

2. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane wydatki poniesione od daty podpisania umowy do 

końca terminu realizacji zadania. 

 

VI. Beneficjenci programu  

1. Szczepieniami przeciwko HPV należy objąć dziewczynki w wieku 13-14 lat zamieszkałe na terenie Gminy 

Gogolin.  

 2. Badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania raka jelita grubego (badania na krew utajoną w kale) 

należy objąć wszystkich chętnych mieszkańców gminy w wieku 25-65. 
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 3. Badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania raka prostaty należy objąć wszystkich chętnych 

mężczyzn powyżej 55 roku życia zamieszkałych w Gminie Gogolin.  

4. Kampanią edukacyjną realizowaną w ramach programu należy objąć opiekunów prawnych dziewcząt, 

młodzież, mieszkańców korzystających z badań przewiewowych oraz pozostałych chętnych mieszkańców 

gminy. 

 

VII. Warunki konkursu oraz informacje o wymaganej dokumentacji ofertowej: 

1. Warunki konkursu określa ogłoszenie konkursowe oraz szczegółowe warunki konkursu stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty konkursowej dotyczącej realizacji programu 

profilaktycznego w zakresie: szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 -

14 lat zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, działań profilaktycznych w zakresie wczesnego 

wykrywania raka prostaty i raka jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Gogolin. 

3. Oferta konkursowa powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszych zasad wraz 

z dołączonymi do niego uwierzytelnionymi kopiami dokumentów: 

✓ wpis do rejestrów: sądowego, Wojewody, Ministra Zdrowia, właściwych izb lub inny 

dokument zezwalający na prowadzenie działalności, 

✓ statut zakładu, 

✓ kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

2) Formularz ofertowy, którego wzór określa Załącznik nr 3 do niniejszych zasad z uwzględnieniem: 

✓ harmonogramu zadań zaplanowanych do realizacji w ramach programu, 

✓ imiennego wykazu realizatorów poszczególnych zadań wraz z podaniem kwalifikacji 

zawodowych i uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

✓ kosztów realizacji programu. 

3) Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią niniejszego ogłoszenia. 

4. Dokumentację konkursową można odebrać osobiście od dnia ogłoszenia konkursu,  codziennie w godz. 

7:30-14:30 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Gogolin, 

ul. Krapkowicka 6 (pok. nr 9 na parterze) lub pobrać w formie elektronicznej na stronie 

www.bip.gogolin.pl. 

5. Kompletną ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w jednej zamkniętej kopercie z napisem „Program 

profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020” – konkurs ofert na 2019 r., 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pok. 14, w terminie 15 dni od dnia 

ogłoszenia konkursu. 

6. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. 

7. Komisja Konkursowa ma prawo do negocjowania kosztów realizacji zadań programu określonych 

w ofercie. 

8. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny ofert sporządzi protokół, który przedłoży do zatwierdzenia 

Burmistrzowi Gogolina. 

9. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, niekompletne oraz złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po ustalonej, ostatecznej dacie przyjmowania ofert 

poprzez wywieszenie wyniku na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bip.gogolin.pl. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia 

bez podania przyczyny. 

12. Organizator unieważnia konkurs, jeśli w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta konkursowa. 

http://www.bip.gogolin.pl/
http://www.bip.gogolin.pl/
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13. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania oferty, nie zwraca również ofert, które wpłynęły na 

konkurs. 

14. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie 

umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Gogolin. 


