
Zarządzenie Nr 64/2022 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 
w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu profilaktyki 

zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022” 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pn. „Programu profilaktyki zakażeń 
meningokokowych na lata 2020 – 2022” na rok 2022”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie działań podejmowanych  
w ramach przyjęcia programu pn. „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych 
na lata 2020 – 2022” uchwałą Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
29 września 2020 r. 

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

 
§ 2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
1. w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina; 
3. na stronie internetowej Miasta Gostynina www.gostynin.pl. 

 
§ 3 

1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
1) Przewodniczący: Magdalena Świderska; 
2) Zastępca: Aneta Trojanowska; 
3) Członek: Agnieszka Borowska; 
4) Członek: Konrad Wypych. 

2. Komisja Konkursowa, o której mowa w ust. 1, dokonuje sprawdzenia i oceny ofert, 
przygotowuje propozycję wyboru ofert lub nie wybiera żadnej z ofert.  

3. Burmistrz Miasta Gostynina dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert  
lub zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru. 

4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

 
§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta i Ochrony 
Zdrowia. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina Nr 64/2022 

                                                                                                              z dnia 15 czerwca 2022 r. 
 

Burmistrz Miasta Gostynina  
ogłasza  

konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2022 „Programu profilaktyki zakażeń 
meningokokowych na lata 2020 – 2022” 

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), dysponujące 
personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

I. Przedmiot konkursu i jego cel: 

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora w 2022 r. „Programu profilaktyki zakażeń 
meningokokowych na lata 2020 – 2022” stanowiącego treść Uchwały Nr 194/XXV/2020 
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r., (będącej Załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego Ogłoszenia), polegającego m.in. na przeprowadzeniu w 2022 r. profilaktycznych 
szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci w wieku od 12 do 23 miesiąca życia  
(w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Gostynina, które dotąd nie zostały 
uodpornione przeciwko meningokokom typu C. Według danych Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina liczba dzieci zameldowanych w Gostyninie,  
a urodzonych w 2020 r., potencjalnych odbiorców programu szczepień w 2021 r. wynosi 131. 
W zakres przedmiotu konkursu wchodzi: 

 
 zakup szczepionki dostępnej i dopuszczalnej do stosowania w Polsce; 

 dotarcie z informacją o programie do rodziców dzieci, spełniających kryteria 
włączenia (działania edukacyjne); 

 rekrutacja dzieci do programu; 

 wykonanie badania lekarskiego, poprzedzającego szczepienie, mające na celu 
wykluczenie przeciwwskazań i zakwalifikowanie dziecka do szczepienia; 

 uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na wykonanie 
szczepienia oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania; 

 wykonanie szczepień z zapewnieniem niezbędnych do tego  celu środków 
medycznych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym  rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia; 

 prowadzenie rejestracji uczestników programu i edukacja rodziców, opiekunów; 

 zgłoszenie ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego; 

 przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu; 

 rozliczenie zadania.  
 



II. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu: 

1. Gmina Miasta Gostynina na realizację programu polityki zdrowotnej w 2022 r. 
przeznacza kwotę 17.400,00 zł. 

2. Finansowanie programu będzie polegało na całkowitym sfinansowaniu realizacji 
przedmiotu konkursu wymienionego w pkt I.   

III. Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Termin realizacji zadań: od momentu podpisania umowy do 15.12.2022 r. 
2. Szczegółowe warunki realizacji zadań, finansowanie i rozliczanie zadania regulować 

będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a wybranym oferentem. 
3. Koszty realizacji wykonania szczepień poniesione przed podpisaniem umowy nie 

podlegają refundacji przez Gminę Miasta Gostynina.  

4. Świadczenia udzielane przez realizatora, w ramach Programu, są bezpłatne dla 
uczestników Programu.  

IV. Zasady przygotowania i składania ofert. 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia. 

2. Należy zapoznać się z treścią Uchwały Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej  
w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. (będącej Załącznikiem Nr 2 do niniejszego 
Ogłoszenia), która jest „Programem profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 
2020 – 2022” na którego realizację ogłoszony jest niniejszy konkurs. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą oferenta i jego adresem 
z napisem „Konkurs ofert – szczepienia przeciwko meningokokom”  
w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26,  lub przesłać pocztą na adres 
Urzędu Miasta Gostynina – w terminie do 11.07.2022 r. (w przypadku ofert nadanych 
pocztą liczy się data wpływu do Urzędu). 

4. Oferty, które wpłyną po terminie, niekompletne, błędne, złożone na formularzu 
ofertowym innym niż wymagany, nie będą rozpatrywane. 

5. W celu uznania ważności oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące 
dokumenty:  

1) ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku ogłoszenia  
o konkursie; 

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
niezależnie od tego, kiedy został wydany; 

3) kopię aktualnego wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej – wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
niezależnie od tego, kiedy został wydany; 



4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych  
z minimalną sumą gwarancyjną, określoną odpowiednimi przepisami;  

5) dokumentację dotycząca szczepionki – charakterystykę produktu leczniczego; 

6) inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta 
wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.  

6. Dokumenty, o których mowa wyżej oferent przedkłada w oryginale lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy każdej strony dokumentu).  

7. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu, gdy kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia 
wiarygodności i prawdziwości danych zawartych w ofercie.  
 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta 
Gostynina. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania 
środków finansowych na realizację zadania.  

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację programu i ich 
wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Gostynina. 

3. Rozpatrzenie ofert na realizację zadania nastąpi nie później niż 22.07.2022 r. 
4. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami w zakresie proponowanej 

ceny oraz innych składników oferty. 
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku albo zamknięciu konkursu 

bez dokonania wyboru. 
6. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Gminy Miasta Gostynina www.gostynin.pl i na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.  

7. Oferta uznana jest za prawidłową pod względem formalnym, gdy:  
1) jest złożona w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu;  
2) jest złożona przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, spełniający wszystkie 

wymogi określone przepisami prawa;  

3) jest złożona na właściwym formularzu (Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) 
oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki;  

4) jest opieczętowana i podpisana przez osobę/y upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta;  

5) jest zgodna z przedmiotem konkursu i dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu. 

8. Kryterium merytorycznym wyboru ofert jest najniższy koszt brutto zaszczepienia 
jednej osoby obejmujący wszystkie zadania zaplanowane w tym zakresie oraz: 



1) odpowiednio wyszkolona kadra zdolna do realizacji zadania jaką dysponuje oferent 
lub współpraca z odpowiednimi podmiotami; 

2) posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego 
przedmiotem konkursu; 

3) posiadanie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

9. Burmistrz Miasta Gostynina zastrzega prawo do zmiany warunków konkursu, 
przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, odwołania konkursu, zamknięcia 
konkursu bez wyboru ofert – bez podawania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2022 
                                                                                                        Burmistrza Miasta Gostynina  

z dnia 15 czerwca 2022 r. 
 
 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej  
 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 15 czerwca 2022 r. zwana dalej „Komisją”, pracuje zgodnie z poniższym regulaminem: 

 
§ 1 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 
2. Pracami Komisji kieruje i posiedzenia prowadzi Przewodniczący Komisji. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego, pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ jej 

składu osobowego. 
4. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. 
5. W przypadku równego rozkładu głosów, głos rozstrzygający należy do 

Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego. 
6. Z przebiegu posiedzeń Komisji sporządza się protokoły. 
7. Komisja może zasięgać opinii specjalistów z danej dziedziny medycyny w sprawach 

dotyczących przedmiotu konkursu. 
 

§ 2 
1. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, jeżeli pozostaje  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub jest związany z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z Oferentem lub członkami organów zarządzających oferenta, oferent  
lub członkowie organów zarządzających oferenta pozostają wobec członka Komisji  
w stosunku nadrzędności służbowej, bądź pozostają z nim w takim stosunku prawnym  
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka 
Komisji. 

2. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie, że nie zachodzi okoliczność wykluczająca  
ich z udziału w pracach Komisji zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta Gostynina może uzupełnić skład 
Komisji i powołać do Komisji nowego członka. 

 
§ 3  

1. W ramach swoich prac Komisja: 
a) stwierdza liczbę otrzymanych ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego,   
b) tworzy listę ofert złożonych po terminie, 
c) otwiera koperty z ofertami złożonymi w terminie i zapoznaje się z treścią każdej  

z nich. 



2. Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych. 
3. Komisja tworzy listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert, które  

nie kwalifikują się do konkursu z przyczyn formalnych.  
4. Podstawowym kryterium wyboru oferty spełniającej wymogi formalne będzie najniższy 

koszt realizacji zadania, a w przypadku, kiedy zostaną złożone dwie lub więcej ofert 
zawierających taki sam koszt realizacji zadania, Komisja dokona wyboru oferty na 
podstawie szczegółowej analizy kosztorysu realizacji zadania. 

5. Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty lub nie wybiera żadnej. 
6. Swoje stanowisko Komisja przedstawia w protokole Burmistrzowi Miasta Gostynina  

do zatwierdzenia. 

§ 4 

1. Burmistrz Miasta Gostynina dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert  
od którego nie przysługuje odwołanie lub zamknięcia konkursu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.  

2. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia lub zamknięcia konkursu ofert, o którym 
mowa w ust. 1.  

 
§ 5 

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem Komisja podejmuje 
rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Formularz ofertowy do konkursu na wybór realizatora w roku 2022 „Programu 
profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022” 

 

 

Lp. Pytania do oferenta Odpowiedzi oferenta  

Dane o oferencie 

1.  Pełna nazwa zakładu opieki 
zdrowotnej 

 

2. Dokładny adres wraz z kodem 
pocztowym, 

Telefonem, faxem, e-mail,  

 

3. Forma organizacyjna, numer 
wpisu do rejestru ZOZ,  

 

4. Osoby upoważnione do 
reprezentowania  oferenta 

 

5.  NIP  

6. REGON  

7. Nr konta bankowego  

8.  Osoba odpowiedzialna za 
realizacje programu (imię, 

nazwisko, nr tel.) 

 

9.  Miejsce udzielania świadczeń  

 

 

Opis warunków lokalowych, w których będą realizowane zadania  
(zasoby lokalowe i wyposażenie w sprzęt niezbędne przy realizacji Programu): 

 

 

 



Informacje o personelu medycznym realizującym programy 

 

Wykaz imienny osób, które będą 
realizowały program oraz kwalifikacje 

zawodowe 

 

 

Plan rzeczowo – finansowy 

 

Nazwa szczepionki: 

 

 

Zryczałtowana kwota brutto za 
wykonanie świadczenia u jednej osoby 
(tj. cena realizacji całego programu): 

 

 

 

 
Sposób przeprowadzenia rekrutacji dzieci: 

 
 
 
 

 
Sposób przeprowadzenia edukacji poprzez działania promocyjno-informacyjne: 

 
 

 

 

Sposób przeprowadzenia monitorowania i ewaluacji programu: 

 

 

 

Dotychczasowe doświadczenie przy realizacji tego samego rodzaju zadań, na które 
składana jest oferta (opisać) 

 

 

 



 

 

 

 

………………………..         …………………………………………….  
(pieczęć oferenta)     (miejscowość, data, podpis osoby upoważnionej)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do oferty:  
1.  
2.  
3. 

 

 

 


