Mielnik, 29.02.2016 r.
SPD.8030.3.2016
WÓJT GMINY MIELNIK
działając na podstawie art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/23/15
Rady Gminy Mielnik z dnia 18.03.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na
lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik
na lata 2015-2020”
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2016
I. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2016 roku w Gminie
Mielnik „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na
lata 2015-2020” w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
oraz kampanię informacyjno – edukacyjną zgodnie z założeniami programu.
II. ADRESACI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.),
prowadzących placówkę ochrony zdrowia na terenie gminy Mielnik z wyposażonym gabinetem zabiegowym
lub punktem szczepień, dysponujących personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
III. BENEFICJENCI PROGRAMU
1. Szczepienia – dziewczęta z roczników 2001 oraz 2002, zameldowane na terenie gminy Mielnik i
kwalifikujące się do szczepień – 24 dziewczęta. Zakłada się wszczepialność na poziomie 100% populacji
dziewcząt. Ostateczna liczba dziewczynek objętych szczepieniem uzależniona jest od imiennych deklaracji
złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej: dziewczęta i chłopcy z roczników 2001 oraz
2002 oraz ich rodzice/opiekunowie, łącznie maksymalnie ok. 82 osób, tj. 41 dzieci i ich rodzic/opiekun
prawny.
IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ
PROGRAMU W 2016 ROKU WYNOSI 24000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA CZTERY
TYSIĄCE ZŁOTYCH).
V. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:
1. Rozpoczęcie realizacji Programu: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wyłonionym
realizatorem programu.
2. Zakończenie realizacji Programu: 23 grudnia 2016 r.
VI. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ*:
1. Akcja informacyjno – promocyjna, obejmująca rozpowszechnienie informacji o realizowanym
programie polityki zdrowotnej HPV, tj. na stronie internetowej realizatora, na stronie internetowej Gminy
Mielnik, w siedzibie realizatora, dystrybucja plakatów m.in. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

2. Kampania informacyjno – edukacyjna w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w zakresie
problematyki HPV skierowana do dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2001 i 2002 oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych na temat m.in. zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt, profilaktyki
kłykcin kończystych u dziewcząt i chłopców, ryzykownych zachowań oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową.
3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych (ulotki informacyjne na temat zalecanych szczepień
ochronnych HPV, wskazujące na skuteczność szczepień oraz zawierające informacje na temat ryzyka zakażeń
i zachorowań na raka szyjki macicy).
4. Zaproszenie uprawnionych dziewcząt do szczepień i uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych na wykonanie szczepień HPV.
5. Zakup szczepionek przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18.
6. Wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, bezpośrednio przed
podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego stosownym wpisem.
7. Wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, zgodnie z
obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej – szczepienie
stosownymi dawkami w odstępach zalecanych przez producenta.
8. Utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień).
10. Inne czynności niezbędne dla realizacji zadania.
11. Monitorowanie:
1) szczepienia:
a) liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym,
b) liczba dziewcząt objętych szczepieniami HPV,
c) liczba dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań zdrowotnych.
2) edukacja zdrowotna:
a) liczba odbiorców edukacji zdrowotnej, w tym: rodziców/opiekunów, dziewcząt i chłopców
uczestniczących w pogadankach, prelekcjach, wykładach,
b) liczba dziewcząt uczestniczących w prelekcjach,
c) liczba chłopców uczestniczących w prelekcjach,
d) liczba rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w prelekcjach,
e) ocena poziomu wiedzy młodzieży uczestniczącej w prelekcjach dotyczącej zasadności profilaktyki w
postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki raka
szyjki macicy, ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym
przeprowadzenie ankiety stanowiącej załącznik do Programu.
* przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji.
VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi,
poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami następujących dokumentów:
a) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 w związku z
art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217
ze zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,

b) odpis z Krajowego Rejestr Sądowego lub inny dokument, potwierdzający m.in. status prawny oferenta,
zakres prowadzonej przez niego działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2. Oświadczenia dotyczące:
a) zapoznania się z treścią ogłoszenia, Regulaminu konkursu, projektu umowy oraz Programu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 - 2020, realizowanego
przez Gminę Mielnik,
b) dysponowania kadrą niezbędną do realizacji programu,
c) posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy
d) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Regulaminie konkursu,
e) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Opis sposobu realizacji zadania zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu wraz z harmonogramem
prac, wskazującym terminy, w których realizowany będzie program.
4. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację jednej dawki szczepień oraz cenę
łączną za przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej.
5. Cena wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu.
6. Szczegółowe warunki konkursu, tj. Regulamin konkursu, formularz ofertowy i projekt umowy na
realizację programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik (www.mielnik.com.pl),
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik (http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl) oraz w
siedzibie Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pok. nr 6, tel. 856565868, osoba właściwa
do kontaktu w sprawie konkursu: Ewa Klimaszewska.
7. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenie oferenta, muszą być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę. Wszystkie pola formularza oferty muszą być wypełnione czytelnie. W pola, które nie
odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
8. Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16.03.2016 do godz. 13:30 (osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego/kuriera na adres:
Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na
realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2016 roku”. Nie będą
podlegały ocenie oferty złożone drogą elektroniczną lub faksem.
9. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
10. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.
11. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
VIII. TERMIN, TRYBY I KRYTERIA ROZPATRYWANIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 przez
Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Mielnik.
2. Komisja rozpatrzy złożone oferty w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia terminu
składania ofert.
3. Komisja zgodnie z Regulaminem konkursu dokona oceny ofert.
4. Każda oferta, która spełnia wymogi formalne, może zostać wybrana do realizacji.
5. Kryterium wyboru oferty stanowią:
1) cena (całkowity koszt realizacji programu) – waga 90%,
2) merytoryczna wartość kampanii informacyjno-edukacyjnej – waga 10%.
6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w
terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

7. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zobowiązany będzie do zawarcia umowy na realizację zadania
na warunkach zawartych w złożonej ofercie.
8. Konkurs na realizację Programu może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie
złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
9. Konkurs może zostać rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
10. Wójt Gminy Mielnik na prawo odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
11. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Wójt Gminy Mielnik dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert.
13. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Regulamin konkursu
3) Projekt umowy
4) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 20152020

WÓJT
Eugeniusz Wichowski

