
WSS.8030.2.2020 

Ogłoszenie konkursu ofert 

 

Prezydent Miasta Gniezna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 działając na podstawie  

art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz.1373 ze zm.) ogłasza z dniem               

5 czerwca 2020 roku konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej na 2020 rok”, zapraszając do udziału w nim 

zainteresowanych: 

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej na 2020 rok” przyjęty uchwałą Nr XVIII/261/2020 

Rady Miasta Gniezna z dnia 8 kwietnia 2020 r., którym zostaną powierzone następujące 

zadania:  

 przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej 

profilaktyki szczepień przeciwko grypie, skierowanej do odbiorców programu, 

mieszkańców miasta Gniezna urodzonych w roku 1960 i wcześniej, 

 przyjmowanie zgłoszeń, informowanie o terminach szczepienia i rejestracja 

pacjentów we własnym zakresie,  

 zakup szczepionki przeciwko wirusowi grypy, spełniającej wszystkie wymogi i normy 

przewidziane prawem, 

 badanie lekarskie kwalifikujące do zaaplikowania szczepienia ochronnego, 

 podanie szczepionki, 

 zakup niezbędnych materiałów do realizacji szczepienia, 

 udokumentowanie dokonanego szczepienia ochronnego w dokumentacji 

medycznej danej osoby, 

 poinformowanie lekarza POZ o wykonanym szczepieniu. 

2.  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 ze zm.), które w roku 2020 mają zawartą umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

3. Miejsce wykonywania szczepień – teren Miasta Gniezna. 

4. Koszt wykonania usługi nie może być większy niż 45 złotych brutto za jednego pacjenta. 

5. Szacunkowa liczba osób objętych programem w 2020 roku wynosi ok. 17.885 osób.  

6. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Gniezna na realizację w/w 

programu w 2020 roku wynosi  50.000,00 złotych brutto. 



7. Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 roku. 

8. Przy ocenie ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie organizowania 

konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej                    

pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta 

Gniezna w wieku 60 lat i więcej na 2020 rok”,  

9. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 w godzinach urzędowania lub przesłać na 

adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Ostateczny termin składania ofert 

upływa 22 czerwca 2020 roku. Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą 

elektroniczną lub za pomocą faxu. 

10. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu 

Oferenta oraz nazwy programu. 

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 8 dni od upływu terminu składania ofert.  

Urząd Miejski w Gnieźnie o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wybranego 

Oferenta. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, na stronie 

internetowej Urzędu www.gniezno.eu oraz w BIP (zakładka: Urząd Miejski/Konkursy/2020). 

12. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Prezydent Miasta Gniezna zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany warunków konkursu,  

 odwołania konkursu,  

 nierozstrzygnięcia konkursu, 

 przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn,  

 wyboru dowolnej liczby ofert, 

 odstąpienia od realizacji Programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie 

Miasta Gniezna), 

 przyznania mniejszej kwoty środków niż wnioskowana w ofercie w przypadku 

wyłonienia  kilku realizatorów. 

13. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Monika Jakubowska - 

inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, pok. 06 (piwnica)                                   

tel. 61 426 04 99. Regulamin organizowania konkursu ofert, obowiązujący formularz 

oferty, wzór wymaganego oświadczenia, projekt umowy oraz sprawozdania 

końcowego dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego             

w Gnieźnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie www.gniezno.eu oraz 

w BIP  (zakładka: Urząd Miejski/Konkursy/2020). 
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