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Nr Konkursu: WZiPS-IV/WP/ 5 /2011                                                                                          
Nazwa zadania:                                                                                                                        
Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia  u dzieci i młodzieŜy.                                  
Rodzaj Zadania: Konkurs ofert                                                                                            
Termin składania ofert: 2011/05/30 

OGŁOSZENIE KONKURSU  
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 
 

ogłasza konkurs ofert na realizacj ę zadania publicznego w zakresie profilaktyki 
i promocji zdrowia – pn. „Profilaktyka próchnicy  zębów i chorób przyz ębia                      
u dzieci i młodzie Ŝy” (zamieszkałych w Szczecinie). 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie  wykonania zadania publicznego wraz                              
z udzieleniem finansowania. 
 
Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.:                 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.) oraz art. 7 ust.1, pkt.1 i art.48, ust.4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) 
oraz art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz.592).  

1. Nazwa zadania:  Realizacja programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka próchnicy 
zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieŜy”. 

2.Cel zadania: ograniczenie występowania próchnicy zębów i chorób  przyzębia  oraz 
podniesienie    świadomości    zdrowotnej    dzieci   i    ich    rodziców    i   opiekunów,  
z   uwzględnieniem   edukacji   i   promocji    zdrowia  z  zakresu  prawidłowej   higieny  
jamy  ustnej. 

3. Zakres zadania:                                                                                                            
a) przeprowadzenie   programu   zdrowotnego  „Profilaktyka próchnicy zębów i chorób 
przyzębia u dzieci i młodzieŜy” do 18  roku   Ŝycia  oraz  młodzieŜy   niepełnosprawnej  
intelektualnie    w   wieku   16 - 24 lata,                                                                                                                            
b)  wskazanie  koordynatora  programu oraz określenie jego zadań,                                                                                                          
c) zabezpieczenie niezbędnej  obsługi  programu   pn. ,, Profilaktyka próchnicy zębów 
i   chorób   przyzębia   u   dzieci    i    młodzieŜy”   oraz   prowadzenia    statystyki,                   
d) przeprowadzenie   edukacji  i  promocji   zdrowia  w  zakresie  higieny  jamy  ustnej, 
e) zbieranie,    opracowanie    i    przetwarzanie   danych    na    potrzeby    programu, 
f) nawiązanie    współpracy     z    wychowawcami     i    nauczycielami    z   placówek 
oświatowych,  w   tym  z   placówek   opiekuńczo- wychowawczych   oraz   ośrodków 
szkolno-wychowawczych,                                                                                                                   
g)  przygotowanie    materiałów     informacyjnych,   druków    skierowań,  oświadczeń 
zgody na leczenie itp.,                                                                                                       
h) prowadzenie akcji promocyjnej programu,                                                                   
i) przygotowanie   dla  Urzędu   Miasta  Szczecin  raportu z realizacji zadania w formie 
pisemnej i elektronicznej. 
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4. Czas realizacji programu:  Realizacja   programu   zdrowotnego  pn.,, Profilaktyka 
próchnicy    zębów   i   chorób   przyzębia   u   dzieci   i   młodzieŜy”    rozpocznie    się 
w  ciągu   7 dni  od  daty zawarcia  umowy   i zakończy się do dnia  15  grudnia 2011r. 
(ostateczne   rozliczenie zadania   nastąpi  w   terminie  14  dni od daty złoŜenia faktur 
w siedzibie Zleceniodawcy, jednakŜe nie później niŜ do dnia  30  grudnia 2011 r. 

5. Maksymalna wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania:                                
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zdrowotnego                           
pn.,, Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieŜy”                  
w  2011  roku:  155 000,00 zł  brutto  (słownie sto pięćdziesiąt pięć tysięcy  zł  brutto)  
na  podstawie   budŜetu  Miasta  Szczecin  na  rok  2011.  

6. Termin i miejsce składania ofert:  Oferty opatrzone numerem Konkursu naleŜy 
składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 
(sala nr 62, parter) w terminie do dnia 30 maja 2011 r . godz. 15.00.  Oferty, które 
wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Podmioty uprawnione do składania ofert 
na Konkurs zobowiązane są do ponumerowania kaŜdej strony oferty oraz 
wymaganych załączników. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, opatrzonej 
pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie kopert tylko 
w obecności komisji konkursowej”. 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:  31  maja  2011  r.   godz.09.00  Urząd  Miasta 
Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, IIIp. pok.336G 

8. Oferta na realizacj ę zadania powinna zawiera ć:                                                               
(§ 8 i 9  Rozporządzenie   Ministra   Zdrowia   i   Opieki    Społecznej ustawy z  dnia 13 lipca 1998 r. w 
sprawie umowy o udzielenie zamówienia  na świadczenia zdrowotne  Dz.U. z 1998 r. Nr 93,poz.592)                                                                                                                                

1) dokumenty rejestrowe:                                                                                               
a) oferent   będący   publicznym    zakładem   opieki    zdrowotnej  przedłoŜy  Rejestr                    
z   Zakładu    Opieki  Zdrowotnej    oraz   wypis   z  Krajowego   Rejestru   Sądowego 
wystawiony    przez    właściwy    organ    po    ostatniej   zmianie,  w   oryginale   lub               
w    kopii    poświadczonej   co   do   zgodności   z   oryginałem   przez   oferenta,                                                                           
b) oferent   będący   niepublicznym   zakładem  opieki   zdrowotnej   przedłoŜy  odpis              
z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz wypis z Krajowego Rejestru  Sądowego 
lub   ewidencji   działalności    gospodarczej    wystawiony   przez   właściwy    organ 
po   ostatniej    zmianie,   w   oryginale  lub  w  kopii  poświadczonej co do zgodności      
z oryginałem  przez oferenta,                                                                                           
c) oferent   nie   będący   zakładem   opieki   zdrowotnej przedłoŜy wypis z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony  przez  właściwy  organ  po ostatniej zmianie,  
w  oryginale lub w kopii poświadczonej co do zgodności z oryginałem przez oferenta,    
d)  aktualny  odpis   z  Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji  działalności  gospodarczej  potwierdzające status prawny oferenta, zakres 
prowadzonej   przez   niego   działalności,  organy   uprawnione    do    reprezentacji 
oferenta  i sposób reprezentacji oferenta. JeŜeli działania organów uprawnionych do 
reprezentacji wymagają odrębnych upowaŜnień – stosowne upowaŜnienia udzielone 
tym organom,                                                                                                                                  
e) przedłoŜy statut oferenta,        
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f) kserokopię  polisy  ubezpieczeniowej  od    odpowiedzialności  cywilnej  za szkody 
wyrządzone   w   związku   z  udzielaniem   świadczeń  zdrowotnych,  na   okres  ich 
udzielania,  bądź  zobowiązanie   oferenta   do   zawarcia   umowy     ubezpieczenia  
od odpowiedzialności   cywilnej   lub   jej   przedłuŜenia,   w   przypadku   gdy  termin 
ubezpieczenia   wygasa   w  trakcie trwania umowy na realizację świadczeń objętych 
konkursem,                                                                                                                       
2) dokumenty potwierdzające:                                                                                          
a) dane oferenta: pełna nazwa  i forma prawna, dokładny adres, Nr wpisu do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej, nazwiska  i  imiona  oraz  funkcje osób  upowaŜnionych  
do   podpisywania   umowy,  Nr NIP, Nr REGON, Nr telefonu/ faks, e-mail, nazwisko         
i   imię  nr   telefonu   kontaktowego   osoby   koordynującej  zadnie upowaŜnionej do 
reprezentacji oferenta w jego imieniu,                                                                                                                             
a) kwalifikacje  i  liczba osób zapewniających  wykonanie zadania, w  tym  kwalifikacje      
i  liczba  lekarzy dentystów,  lekarzy dentystów  specjalistów  stomatologii   dziecięcej 
oraz lekarzy dentystów specjalności stomatologii zachowawczej z endodoncją ,                   
b) oświadczenie    potwierdzające  dysponowanie  sprzętem medycznym  niezbędnym 
do   prowadzenia   profilaktyki  i   leczenia   z   zakresu   stomatologii   oraz,  Ŝe sprzęt 
medyczny    do    realizacji     programu    zdrowotnego    spełnia    wszelkie    wymogi   
z podaniem   ilości  foteli  stomatologicznych,                                                                    
c) oświadczenie oferenta zawierające informację, Ŝe świadczenia zdrowotne będące 
przedmiotem   konkursu   nie   są   finansowane   przez Narodowy Fundusz Zdrowia,             
d) oświadczenie   oferenta   o   zapoznaniu   się   z    treścią    ogłoszenia,               
3)harmonogram  pracy  wykazujący   dni   i  godziny,  w  których będzie realizowany 
program,                                                                                                         
4)proponowany czas trwania umowy,                                                                               
5) określenie  warunków   lokalowych, wyposaŜenia   w  aparaturę i sprzęt medyczny   
oraz    środki    transportu    i   łączności.                                                                          

9. Przy ocenie oferty pod uwag ę  brana b ędzie:                                                            
a) kalkulacja  kosztów    (z  rozbiciem    na    poszczególne    rodzaje     kosztów)                
w odniesieniu    do  spodziewanych    efektów  zadania:                                                
- kosztów  jednostkowych  za  realizację  poszczególnych  świadczeń  u  jednego     
beneficjenta programu ,                                                                                               
- liczby dzieci,  które zostaną objęte programem,                                                                                                    
- dostępności  do  świadczeń   (liczba   dni   w  tygodniu   oraz  godziny realizacji),            
-  liczby oraz kwalifikacji osób udzielających świadczeń,                                             
b)  kwalifikacje,  doświadczenie   i   liczba    personelu   udzielającego   świadczeń 
w ramach programu,                                                                                                       
c) doświadczenie  w realizacji  programów zdrowotnych   w   zakresie   profilaktyki   
i  leczenia stomatologicznego  dzieci i młodzieŜy, w tym: prowadzenia   profilaktyki  
i  leczenia    z    zakresu    stomatologii     wśród     młodzieŜy     niepełnosprawnej  
intelektualnie,                                                                                                               
d) posiadanie   odpowiednich    gabinetów    stomatologicznych,   ilość  stanowisk,           
poczekalnia, rejestracja i toaleta.   

 



4 

 

 

10.ZłoŜenie oferty na realizację zadania, która została uznana za spełniającą kryteria, 
nie gwarantuje przyznania środków finansowych o którą występuje podmiot.  

11.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane 
w umowie zawartej pomiędzy  Gminą  Miasto  Szczecin a  wyłonionym  podmiotem. 

12.Prezydent Miasta Szczecin  ma prawo do odwołania  konkursu oraz do 
przesunięcia  terminu składania ofert.    

13. W   toku   postępowania    konkursowego,    jednakŜe     przed   rozstrzygnięciem 
konkursu,   oferentowi   przysługuje   prawo    wniesienia    do  komisji    konkursowej 
umotywowanej skargi.                                                       

14. W  ciągu 7 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania 
konkursowego oferentowi przysługuje prawo wniesienia do udzielającego 
zamówienie   umotywowanego    protestu.       

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:                                                          
- wyboru więcej niŜ jednej oferty,                                                                                             
- umorzenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                              
W przypadku wyboru większej liczby oferentów, wybrani w konkursie otrzymają środki 
finansowe do kwoty określonej przez Komisję Konkursową. 

16. Osobą uprawnioną do  kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych   
informacji  w przedmiocie  postępowania  konkursowego jest  Wioletta Perzyńska – 
Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, 
pok. 336 K, tel. 91 42 45 674.                 

 
17.Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010 i w roku poprzednim 
zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym. 
 
2010 rok: brak realizacji zadania.  
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej  z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 1998 roku, Nr 93, poz. 592) oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 

 

 

 

 


