
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SP-I.8030.7.2020                                                                                  Jasło, dn. 06.08.2020 r. 

Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu polityki  zdrowotnej na 

lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy 

podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia. 

Burmistrz Miasta Jasła działając na podstawie art. 48b ust. 1, 2, 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) ogłasza konkurs 

na wyłonienie realizatora programu polityki  zdrowotnej na lata 2020-2022 

obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego 

ryzyka powyżej 60 roku życia. 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programu polityki  zdrowotnej na lata 2020 - 

2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka 

powyżej 60 roku życia. Program zdrowotny przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na 

terenie miasta Jasła.  

Zakres programu: 

- kampania informacyjno – edukacyjna, 

- badanie lekarskie, 

- zakup szczepionki przeciwko grypie, 

- podanie szczepionki, 

- konsultacja lekarska w razie wystąpienia niekorzystnych odczynów poszczepiennych 

(NOP),  

- rejestracja i prowadzenie ewidencji uczestników programu w formie papierowej. 

Populacja kwalifikująca się do udziału w programie  w 2020 r., czyli osoby powyżej 60 roku 

życia, to 10 075 osób.  

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Jasła na realizację programu w latach 

2020-2022  wynosi 120 000 złotych brutto, po 40 000,00 zł brutto na każdy rok objęty 

programem.   

Termin realizacji programu: 

- od września 2020 r. do 20 grudnia 2020 r., do wyczerpania limitu środków na 2020 r., 

- od września 2021 r. do 20 grudnia 2021 r., do wyczerpania limitu środków na 2021 r., 

- od września 2022 r. do 20 grudnia 2022 r., do wyczerpania limitu środków na 2022 r. 

Miejsce realizacji programu: miasto Jasło. 

  2. Oferent powinien spełnić następujące wymagania: 

- winien być podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. 



zm.), udzielającym świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Jasła na podstawie umów 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

- złożyć ofertę na  formularzu oferty, zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu  

o konkursie  oraz warunkami konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu 

polityki  zdrowotnej na lata 2020-2022  obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla 

osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia,   

- posiadać odpowiedni punkt szczepień na terenie miasta Jasła, 

- dysponować fachowym personelem medycznym tj. co najmniej trzy osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe do realizacji programu, 

- zapewnić realizację programu co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu, w tym 1 dzień  

w godzinach popołudniowych. 

3.Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach, z dopiskiem  „Konkurs ofert - realizacja  

programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie”, 

w terminie  do dnia  28 sierpnia 2020 r., w kancelarii  Urzędu Miasta w Jaśle  

Rynek 12, pokój 19, w godz. : poniedziałek od 730 do 1700 , wtorek – czwartek od 730 do 1530 , 

piątek od 730do 1400 . Oferty można również przesłać pocztą.  Oferta, która zostanie złożona 

lub wpłynie pocztą po ww. terminie zostanie odrzucona  bez rozpatrywania. 

4.Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa. 

Otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 1 września 2020 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta  

w Jaśle Rynek 12, pok. 304. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 2 dni. 

 

5.Burmistrz Miasta Jasła zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany warunków konkursu, 

- odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, 

- zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 6.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od upływu terminu składania ofert. 

  

7. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu ofert oraz pobrać formularz 

ofertowy w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Floriańska 8a, w godz.: poniedziałek od 730do 1700 , 

wtorek – czwartek od 730do 1530 , piątek od 730do 1400 , tel.:13 44 86 319 oraz: na stronie 

internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem http://www.jaslo.pl/., na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej UM w Jaśle pod adresem um_jaslo.bip.gov.pl/ogłoszenia, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle Rynek 12.   

                       

(-)  
Ryszard Pabian  

Burmistrz Miasta Jasła 

                                                                          

                                                                                                                                                        

W załączeniu: 

- Warunki konkursu ofert, 

- Formularz oferty  

http://www.jaslo.pl/


                                                    

 

 

WARUNKI KONKURSU OFERT  

na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego 

szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku 

życia. 

I. PRZEDMIOT  KONKURSU 

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programu  polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 

obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 

60 roku życia. Program polityki zdrowotnej przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na 

terenie miasta Jasła.  

Zakres programu w każdym roku objętym programem: 

- kampania informacyjno – edukacyjna, 

- badanie lekarskie, 

- zakup szczepionki przeciwko grypie, 

- podanie szczepionki, 

- konsultacja lekarska w razie wystąpienia niekorzystnych odczynów poszczepiennych 

(NOP),  

- rejestracja i prowadzenie ewidencji uczestników programu w formie papierowej. 

Populacja kwalifikująca się do udziału w programie  w 2020 r., czyli osoby powyżej 60 roku 

życia, to 10 075 osób.  

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Jasła na realizację programu w latach 

2020-2022  wynosi 120 000 zł brutto, po 40 000,00 zł brutto  na każdy rok objęty programem.   

Termin realizacji programu: 

- od września 2020 r. do 20 grudnia 2020 r., do wyczerpania limitu środków na 2020 r., 

- od września 2021 r. do 20 grudnia 2021 r., do wyczerpania limitu środków na 2021 r., 

- od września 2022 r. do 20 grudnia 2022 r., do wyczerpania limitu środków na 2022 r. 

Miejsce realizacji programu: miasto Jasło. 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

  

1. Podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie jest podmiot wykonujący 

działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), udzielający świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta 

Jasła na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert powoduje ich 

odrzucenie w całości.  



3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze oraz 

podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania oferenta. Strony oferty powinny 

być ponumerowane. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w złożonym tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę  podpisującą ofertę. 

5. Ofertę należy składać w zamkniętej  kopercie, oznaczoną    czytelnym pismem: „ Konkurs 

ofert  - realizacja  programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia 

przeciwko grypie”. 

6. Oferta winna zawierać: 

a) dane o oferencie: 

- nazwę i siedzibę podmiotu działalności leczniczej, 

- numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

- numer NIP i REGON, 

- dane dotyczące osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz wyjaśnień 

dotyczących oferty konkursowej,  

b) określenie warunków lokalowych - wskazanie miejsca realizacji programu  wraz  

z potwierdzeniem prawa do dysponowania odpowiednim lokalem w okresie, w którym będzie 

odbywało się szczepienie, określenie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, 

c) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących program, 

d) informacje o szczepionce, 

e) cenę jednostkową szczepienia  brutto obejmującą zakres, o którym mowa w punkcie I. 

 

Do oferty należy dołączyć: 

Załączniki – 6: 

1.Oświadczenia Oferenta: 

1) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu ofert oraz warunkami konkursu ofert, 

2) o realizacji świadczeń zdrowotnych  na podstawie umowy zawartej z NFZ, 

3) oświadczenie, że zaoferowane szczepionki powodują uodpornienie przeciwko grypie  

w sezonie 2020/2021, w 2021/2022, w 2022/2023. 

4) oświadczenie, że zaoferowane szczepionki przeciw grypie posiadają ważne pozwolenie na 

dopuszczenie ich w obrocie na terenie RP lub pozwolenie wydane przez Radę UE lub Komisję 

Europejską zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo 

Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.), 

5) oświadczenie o dysponowaniu co najmniej trzema osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe do realizacji programu,   

6) oświadczenie o realizacji programu co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu, w tym 1 dzień  

w godzinach popołudniowych, 

2.Kserokopia  aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

3.Kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 

rejestru lub ewidencji, 

4.Kserokopia zaświadczenia o nr NIP, 



5.Kserokopia zaświadczenia o nr REGON, 

6.Kserokopia polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

 

 

7. Oferent powinien spełnić następujące wymagania: 

- winien być podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. 

zm.), udzielającym świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Jasła na podstawie umów 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

- złożyć ofertę na  formularzu oferty, zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu  

o konkursie  oraz Warunkami konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu  

polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla 

osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia,   

- posiadać odpowiedni punkt szczepień na terenie miasta Jasła, 

- dysponować fachowym personelem medycznym tj. co najmniej trzy osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe do realizacji programu, 

- zapewnić realizację programu co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu, w tym 1 dzień  

w godzinach popołudniowych. 

 

8. Wszelkie dokumenty, jeśli nie zostaną złożone w oryginałach, winny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentacji oferenta lub 

uwierzytelnione przez notariusza. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem 3 dni od terminu składania ofert, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści  warunków konkursu 

ofert. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi oferentów poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem 

http://www.jaslo.pl/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Jaśle pod adresem 

um_jaslo.bip.gov.pl/ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta w Jaśle.   

10. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z warunkami konkursu  oraz sposobem przeprowadzenia konkursu ofert. Wszelkie 

wyjaśnienia udzielane będą w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle,  

ul. Floriańska 8a, tel.: 013 44 86 319. 

11. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa.  

 

III. ZASADY SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty przygotowane wg wskazań  zawartych w rozdziale II, winny zostać złożone  

w kancelarii Urzędu, (parter – pokój nr 19) lub przesłane. Przesyłka pocztowa  

z ofertą musi dotrzeć do dnia określonego w ogłoszeniu do składania ofert na adres: Urząd 

Miasta w Jaśle, Rynek 12, 38-200 Jasło. 

 

2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie oznaczonym w ppkt 1 podlegać będą 

odrzuceniu bez rozpatrywania. 

 

IV. OTWARCIE OFERT (część jawna konkursu ofert) 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do 

składania ofert, w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle Rynek 12, pok. 304. 

http://www.jaslo.pl/


 

2. Otwarcia ofert dokonuje się w obecności oferentów. Obecność oferentów w czasie otwarcia 

ofert nie jest obowiązkowa. 

 

3. Nazwa i adres oferenta, którego oferta jest otwierana oraz  cena  ogłaszane są osobom 

obecnym podczas otwarcia ofert oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania 

konkursowego.  

 

4. Oferty nie odpowiadające warunkom jakie powinna spełniać oferta i złożone po terminie 

Komisja odrzuca. 

Odrzuceniu podlegać będą też oferty złożone przez oferentów nie spełniających wymagań 

określonych w punkcie II podpunkt 7.  

 

5. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa 

może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez 

nich ofert. 

 

6. W celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych podanych w treści oferty 

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli oraz żądania dostarczenia 

dokumentów potwierdzających dane i informacje zawarte w ofercie. 

 

V. WYBÓR OFERTY (część niejawna konkursu ofert) 

 

Kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena jednostkowa szczepienia  brutto. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym w treści ogłoszenia  

o konkursie. 

2. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie pisemnie powiadomieni. 

3.Ogłoszenie zawierające nazwę i siedzibę wybranego oferenta zamieszczone zostanie 

niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta w Jaśle oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Jaśle. 

 

VII. UMOWA. 

1. Z wybranym oferentem zostanie zawarta cywilnoprawna umowa.  

2. Wybranemu oferentowi  Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

3. W wypadku odmowy zawarcia umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający zawiera 

umowę z tym oferentem, który przedstawił  kolejną najkorzystniejszą ofertę według treści 

protokołu  z postępowania konkursowego.  

  

 

 

                                                                              
(-)  

Ryszard Pabian  
Burmistrz Miasta Jasła 

                     

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            



                                                                                     

Pieczątka Oferenta        

   

Formularz oferty 

 

Dotyczący wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022  obejmującego 

szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.  

I DANE OFERENTA: 

1. Nazwa i siedziba podmiotu działalności leczniczej:    

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

2. Numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  działalność  leczniczą: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................ 

3. Numer NIP: ................................................................................................................................................ 

4. Numer REGON: ........................................................................................................................................ 

5. Imię i nazwisko oraz telefon osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz składania 

stosownych wyjaśnień dotyczących oferty konkursowej: 

1.......................................................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................................................... 

3.......................................................................................................................................................................... 

II WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT DO REALIZACJI ZADANIA: 

1.Pomieszczenia: 

 Liczba       Tak *      Nie* 

Pomieszczenia do 
wykonywania szczepień 

   

Wydzielona rejestracja    

Gabinet lekarski    

* Zaznaczyć właściwe   

 

2. Aparatura i sprzęt medyczny: 

............................................................................................................................................................................ 



............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

III KWALIFIKACJE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE: 
 
Lp.  Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

IV KALKULACJA KOSZTÓW – cena jednostkowa szczepienia brutto. 

 

Stawki winny być podane w kwotach  brutto 

 

L.p  
Szczegółowa kalkulacja  
Kosztów 

 
Koszt 
jednostkowy w 
kwocie brutto 

 

     Ilość   

                              

Kwota brutto – 

ogółem 

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

 
 

Razem:  

 

 

Cena jednostkowa szczepienia brutto:................................................... 

 



V  INFORMACJE O UŻYTEJ SZCZEPIONCE 

Nazwa:............................................................................................................................................................... 

Rok produkcji................................................................................................................................................... 

Nazwa producenta szczepionki.................................................................................................................... 

Posiadany atest szczepionki ......................................................................................................................... 

Informacje dodatkowe.................................................................................................................................... 

 

 

VI  PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA: 

 

 

Załączniki – 6: 

1.Oświadczenia Oferenta: 

1) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu ofert oraz Warunkami konkursu, 

2) o realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z NFZ, 

3) oświadczenie, że zaoferowane szczepionki powodują uodpornienie przeciwko grypie  

w sezonie 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. 

4) oświadczenie, że zaoferowane szczepionki przeciw grypie posiadają ważne pozwolenie na 

dopuszczenie ich w obrocie na terenie RP lub pozwolenie wydane przez Radę UE lub Komisję 

Europejską zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo 

Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm., ), 

5) oświadczenie o dysponowaniu co najmniej trzema osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe do realizacji programu,   

6) oświadczenie o realizacji programu co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu, w tym 1 dzień  

w godzinach popołudniowych, 

2.Kserokopia  aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

3.Kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 

rejestru lub ewidencji, 

4.Kserokopia zaświadczenia o nr NIP, 

5.Kserokopia zaświadczenia o nr REGON, 

6.Kserokopia polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

                                                                                  

 


