
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 0050.164.2018  

Wójta  Gminy Gierałtowice  

z dnia 14.09.2018r.  

 

Na podstawie art. 48 ust.1 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm)  

 

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA  

„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Gierałtowice na lata 2018-2022” dla młodzieży rocznika 2005, zamieszkałej na terenie  

gminy Gierałtowice  

Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:  

Wójt Gminy Gierałtowice  

ul. Ks. Roboty 48  

44-186 Gierałtowice  

1. Przedmiot konkursu:  

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora„ Programu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” dla młodzieży 

rocznika 2005, zamieszkałej na terenie gminy Gierałtowice. 

w zakresie:  

- działań promocyjno-informacyjnych,  

- działań informacyjno-edukacyjnych,  

- działań związanych z realizacją szczepień 13-letnich dziewcząt chroniących przed zakażeniami 

wirusami brodawczaka ludzkiego HPV wywołującymi zmiany przedrakowe oraz rakiem szyjki 

macicy, pochwy, sromu, odbytnicy i kłykcinami kończystymi ( co najmniej typu 6,11,16,18),  

w schemacie 2-dawkowym .  

Program oraz inne dokumenty są dostępne na stronie BIP Gminy Gierałtowice : 

www.bip.gieraltowice.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, Ogłoszenie o wszczęciu 

postępowania. 

2. Adresaci konkursu:  

Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 160), spełniające wymagania 

określone w szczegółowych warunkach konkursu, wykonujące działalność leczniczą na terenie 

Gminy Gierałtowice na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. 



4. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2018 roku nie 

przekroczy 11 385,00 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu  

w 2019 roku nie przekroczy 12 725,00 zł.  

5. Termin realizacji zadania:  

Od dnia podpisania umowy do  30.06.2019  r.  

6. Termin i sposób składania ofert:  

Oferta konkursowa, pod rygorem odrzucenia powinna być złożona kompletna, wraz z 

załącznikami, sporządzona w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.164.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14.09.2018  r. oraz 

złożone:  

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2018 r.  do godziny 15
00

  

- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach  ul. Ks. Roboty 48 lub drogą  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

„KONKURS OFERT – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ HPV” 

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy  

w Gierałtowicach. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.  

Niniejsze ogłoszenie, szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy, projekt umowy, 

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO 

(HPV) W GMINIE GIERAŁTOWICE NA LATA 2018-2022” dostępne są na stronie internetowej 

BIP Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl ( Zamówienia publiczne, Ogłoszenie o 

wszczęciu postępowania ) oraz w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48, Referat 

Edukacji i Zdrowia, pokój 02.  

7. Dodatkowych wyjaśnień udziela Kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia telefonicznie  

32 30 11 375, osobiście w siedzibie Urzędu ul. Ks. Roboty 4 pok. 02.  

8. Wynik konkursu podany zostanie do publicznej wiadomości.  

9. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.  

10. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.  

11. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo do:  

a) Wyboru więcej niż jednej oferty.  

b) Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program.  

c) Odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.  

d) Przesunięcia terminu składania ofert.  

e) Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego 


