
 

Nr Konkursu: WZiPS-IV/WP/1/2011                                                                                          
Nazwa zadania: Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku Ŝycia                 
Rodzaj Zadania: Konkurs ofert                                                                                            
Termin składania ofert: 2011/02/28 

OGŁOSZENIE KONKURSU 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 
 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia –pn. „Wczesne wykry wanie raka piersi u kobiet 
po 70 roku Ŝycia”. 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie  wykonania zadania publicznego wraz                     
z udzieleniem finansowania  na jego realizację. 
 
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 polegającego  na Wczesnym 
wykrywaniu raka piersi u kobiet po 70 roku Ŝycia. 

2.Cel zadania:  Zwiększenie wykrywalności raka piersi u kobiet we wczesnym 
stadium. 

3. Zakres zadania:                                                                                                             
a) przeprowadzenie    programu   zdrowotnego    o   którym    mowa    w   pkt.1,                               
b) wskazanie      koordynatora     programu     oraz    określenie     jego    zdań,             
c) odbiorcami   programu   mogą  być  kobiety,  które  ukończyły  70  rok  Ŝycia              
(tj. urodzone są  do 31.12.1941r.),                                                                                          
d) zbieranie, opracowanie  i  przetwarzanie   danych   na  potrzeby   programu,                              
e) nawiązanie współpracy z lekarzami POZ w zakresie kierowania na badania,                       
f) przygotowanie   materiałów   informacyjnych,   druków  skierowań,  itp.,                                     
g) prowadzenie akcji promocyjnej programu,                                                                  
h) upowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,                                                              
i) realizacja zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,                      
j) przygotowanie dla Urzędu Miasta Szczecin raportu z realizacji zadania w formie 
pisemnej i elektronicznej. 



 

4. Czas realizacji programu:  Realizacja zadania rozpocznie się w ciągu 7 dni od 
daty zawarcia umowy  i zakończy się w dniu  10 grudnia 2011r. (rozliczenie zadania 
nastąpi w terminie 7 dni od daty złoŜenia faktur w siedzibie Zleceniodawcy, 
jednakŜe nie później niŜ do dnia 20 grudnia 2011 r. 

5. Maksymalna wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania:                                
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zdrowotnego                                     
dotyczącego Wczesnego  wykrywania  raka piersi u kobiet po 70 roku Ŝycia”               
w  2011 roku wynosi:  50 000,00 zł   brutto  (słownie zł brutto: pięćdziesiąt tysięcy) 
na podstawie  projektu  budŜetu  Miasta Szczecin na rok 2011. W przypadku 
uchwalenia w budŜecie Miasta Szczecin na rok 2011 innej kwoty na realizację  tego 
zadania, wysokość dofinansowania ulegnie proporcjonalnej zmianie.  

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 28 lutego 2011 r. godz. 09.00.  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: 28 lutego  2011  r. godz. 12.00  Urząd Miasta 
Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, IIIp. pok.336G 

8. Oferta na realizacj ę zadania powinna zawiera ć:                                                     
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 jednak nie wcześniej niŜ 30 
dni  przed   terminem    składania   ofert, 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 jednak nie wcześniej niŜ   30 dni  przed terminem  składania  ofert, 
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 
jednak  nie    wcześniej  niŜ   30 dni    przed  terminem  składania ofert,  w  oryginale                 
lub  w  kopii    poświadczonej   co   do   zgodności  z    oryginałem    przez  oferenta,                                 
d) przedstawienie statutu oferenta,                                                                                 
2) dokumenty potwierdzające:                                                                                          
a) kwalifikacje osób zapewniających wykonanie zadania,                                                 
3) oświadczenie potwierdzające  dysponowanie  sprzętem medycznym niezbędnym 
do przeprowadzenia badań mammograficznych,  Ŝe sprzęt  medyczny  do  realizacji 
programu zdrowotnego spełnia wszelkie wymogi,                                              
4)oświadczenie oferenta zawierające informację, Ŝe świadczenia zdrowotne będące  



przedmiotem konkursu finansowane  przez Narodowy Fundusz Zdrowia,                        
5) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,                                    
6) harmonogram  pracy   wykazujący   dni   i  godziny, w których będą wykonywane, 
7) dopuszcza się  realizacje  zadania z udziałem podwykonawców,                                  
8) zadanie moŜe być realizowane  wyłącznie  przez  podwykonawcę  spełniającego 
warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe.                        

9. Przy ocenie oferty pod uwag ę brana b ędzie:                                                           
a) kalkulacja    kosztów    w    odniesieniu   do   spodziewanych    efektów   zadania 
i  liczby odbiorców,                                                                                                         
b) kwalifikacje   i   doświadczenie   personelu:                                                                             
c) doświadczenie     w   realizacji     programów   w   obszarze profilaktyki i promocji 
zdrowia    w   zakresie     zadania      będącego    przedmiotem    konkursu,                                        
d) posiadanie    pracowni   mammograficznej    w   lokalizacji,                                               
e) nie   dopuszcza   się  realizacji    zadania   w    pracowni    mobilnej.  

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. 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, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.  
 
16.Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010r. zadanie  tego samego 
rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
środków przekazanych podmiotom uprawnionym: 
 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie                -  50 000,00 zł brutto.                                                     
 


