Załącznik
do Zarządzenia Nr 1576/13
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 3 grudnia 2013r.

Działając na podstawie art. 48 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.
z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.) i art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej ( Dz.U. j.t. z 2013r. poz. 217)
Prezydent Miasta Gdańska
OGŁASZA KONKURS OFERT
na realizatorów programów zdrowotnych w ramach „Programu Promocji Zdrowia
i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk w
lata 2014-2016 i szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do
realizacji w 2014 roku wraz ze środkami przeznaczonymi na ich finansowanie”
przyjętego
Uchwałą
Nr
XLV/996/13
Rady
Miasta
Gdańska
z dnia 31 października 2013 roku.
I. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów,
w latach 2014-2016, następujące programy zdrowotne.

który

wdrożą

i

zrealizują

Wykaz programów zdrowotnych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację:
Lp. Nazwa programu zdrowotnego
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację
programów zdrowotnych w złotych
2014r.
2015r.
2016r.
1
Program zdrowotny w zakresie
700 000 zł
700 000 zł
700 000 zł
prewencji i wczesnego wykrywania
chorób cywilizacyjnych u dzieci i
młodzieży
2
Program
profilaktyczny
30 000 zł
30 000 zł
30 000 zł
zapobieganie chorobie próchnicowej
u dzieci w wieku 1 – 3 lat
3
Program zdrowotny przygotowujący
80 000 zł
80 000 zł
80 000 zł
ciężarną i ojca dziecka do aktywnego
porodu
4
Program zdrowotny w zakresie
75 000 zł
75 000 zł
75 000 zł
wspierania i propagowania karmienia
piersią wśród mieszkańców Miasta
Gdańska
5
Program zdrowotny- zaszczep się
132 000 zł
132 000 zł
132 000 zł
przeciwko grypie, a będziesz cieszył się
jesienią życia
6
Program zdrowotny – Centrum
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
Geriatryczne „ZDROWY NESTOR”,
Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk.
Organizator: Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk tel.58/ 323 67 44, 58/323 67 00
e-mail: iwona.herholz@gdansk.gda.pl
II. W konkursie mogą wziąć udział:
Podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 4 i art.5 ustawy
o działalności leczniczej.
III. Wymagania stawiane oferentom niezbędne do realizacji programu zawarte są
we wniosku ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
IV. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Programy zdrowotne będą realizowane w latach 2014- 2016 r., a ich odbiorcami
będą wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Gdańsk.
2. Programy zdrowotne winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Programy należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z
poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników.
4. W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego,
zwracać się będzie szczególną uwagę na:
 realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,
 prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i
sprawozdań merytorycznych,
 oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych,
 informowanie społeczności lokalnej przez podmioty wykonujące świadczenia
w zakresie powierzonego do realizacji programu zdrowotnego,
V. Informacje dotyczące programów zdrowotnych
1) Program zdrowotny w zakresie prewencji
chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży

i

wczesnego wykrywania

 Beneficjentami Programu będą
dzieci
i młodzież - uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gdańska, w wieku 6 lat, 9-11 lat oraz 14
lat. (niezbędnym kryterium kwalifikacji będzie zgoda rodziców na
przeprowadzenie badania przesiewowego).
 Celem głównym jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z Gminy Miasta
Gdańsk poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjnozdrowotnej u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych
oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym
nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i
poprawy zdrowia.
 Celem szczegółowym jest:
podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i rodziców, uczestników programu
interwencyjnego,

 redukcja masy ciała u dzieci objętych programem o 5% w stosunku do masy
wyjściowej, zgodnie z należną dla wieku i płci,
 wczesna identyfikacja dzieci i młodzieży z chorobami metabolicznymi,
nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami wymagającymi leczenia w trybie
pilnym w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ,
 wprowadzenie prawidłowych nawyków dotyczących diety, zachowań
zdrowotnych, aktywności fizycznej w trakcie trwania programu oraz ich
utrwalenie po zakończeniu programu,
 zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
z Gdańska,
 przekazanie podstawowych kompetencji w zakresie prozdrowotnego stylu życia
rodzicom dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gdańska.
Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 700 000 zł.
2) Program
profilaktyczny
u dzieci w wieku 1 – 3 lat

zapobieganie

chorobie

próchnicowej

 Beneficjentami Programu będą dzieci, które ukończyły 1 rok życia,
a nie ukończyły 3 roku życia, zamieszkujące w mieście Gdańsk. Kryterium
kwalifikacji do wzięcia udziału w programie będzie data urodzenia dziecka.
 Celem głównym jest ograniczenie o 25% rozwoju choroby próchnicowej
w populacji gdańskiej poprzez działania profilaktyczne skierowane do
dzieci w wieku 1-3 lat.
 Celem szczegółowym jest:
 podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów dzieci
w wieku 1-3 lat uczestniczących w Programie,
 kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych
nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku 1-3 lat,
 ograniczenie lęku przed wizytami stomatologicznymi poprzez odpowiednią
adaptację dzieci w wieku 1-3 lat,
 ograniczenie podatności szkliwa zębów na procesy próchnicowe poprzez
profilaktykę fluorkową.
Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 30 000 zł.

3) Program
zdrowotny
do aktywnego porodu

przygotowujący

ciężarną

i

ojca

dziecka

 Beneficjentami Programu będzie populacja kobiet w ciąży fizjologicznej po 26
tygodniu ciąży mieszkających w Gdańsku po przedłożeniu zaświadczenia od
Lekarza Ginekologa lub Lekarza POZ o braku
przeciwwskazań
do uczestniczenia w zajęciach i ćwiczeniach w szkole rodzenia.
 Celem głównym jest
edukacja przed i około porodowa kobiet w ciąży
fizjologicznej po 26 tygodniu ciąży .
 Celem szczegółowym jest:

 Szerokie rozpropagowanie akcji prozdrowotnej,
 Zredukowanie ilości kobiet ciężarnych nieprzygotowanych fizycznie i psychicznie
do porodu i opieki nad małym nowonarodzonym dzieckiem,
 Ułatwienie dostępności do szkoły rodzenia, w ramach której ciężarna ma
możliwość zapoznania się z przebiegiem ciąży, pielęgnacją noworodka,
pielęgnacją pępka, przebiegiem I, II i III okresu porodu; karmieniem piersią,
połogiem, badaniami i odżywianiem w czasie ciąży i po porodzie,
 Zwiększenie świadomości w zakresie aktywnego i umiejętnego uczestnictwa w
akcji porodowej,
 Zmiana nastawienia do bólu porodowego i samego porodu,
 Wyuczenie umiejętności samodzielnego kontrolowania przebiegu porodu,
 Wyuczenie ojców dzieci zasad aktywnego udziału w porodzie, połogu i opiece
nad noworodkiem.
Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 80 000 zł.
4) Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia
piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska
 Beneficjentami Programu będą:
a) mieszkańcy Miasta Gdańska: kobiety ciężarne, matki karmiące wraz
z niemowlętami oraz rodziny,
b) pracownicy opieki zdrowotnej sprawujący na terenie Gdańska opiekę nad
kobietami w okresie okołoporodowym w placówkach POZ oraz w placówkach
szpitalnych.
 Celem głównym jest zwiększenie odsetka dzieci karmionych wyłącznie piersią
w populacji gdańskiej przez pierwszych 6 miesięcy życia oraz karmionych piersią
do roku lub dłużej
 Celem szczegółowym jest:
 Zwiększenie dostępności edukacji na temat karmienia piersią dla kobiet
ciężarnych.
 Zwiększenie dostępności poradnictwa w sytuacji wystąpienia problemów w
karmieniu piersią.
 Podniesienie poziomu oraz usystematyzowanie wiedzy u osób sprawujących
opiekę nad ciężarną i matką karmiącą na temat laktacji w oparciu o aktualną
wiedzę naukową
 Propagowanie karmienia piersią jako odpowiedniej metody żywienia niemowląt i
dzieci - element zdrowego stylu życia w modelu gdańskiej rodziny.
Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 75 000 zł.
5) Program zdrowotny- zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się
jesienią życia

 Beneficjentami Programu będą mieszkańcy Gminy Miasta Gdańska po 65 roku
życia ze wskazaniem lekarskim.
 Celem głównym jest zmniejszenie zachorowań na grypę kobiet i mężczyzn po
65- tym roku życia, mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.
 Celem szczegółowym jest:
 Edukacja w zakresie zdrowego i higienicznego stylu życia.
 Edukacja w zakresie znaczenia szczepień ochronnych ( profilaktyka)








Edukacja pod względem zagrożeń wynikających z braku szczepienia
Edukacja względem postępowania w przypadku wystąpienia NOP
Zapobieganie wystąpieniu grypy u osób po 65 roku życia
Zapobieganie występowaniu powikłań pogrypowych
Przebadanie pacjentów po 65 roku życia ze wskazań lekarskich
Zaszczepienie przeciwko grypie w przypadku braku przeciwwskazań
Poprawa kondycji fizycznej gdańszczan w okresie „złotej jesieni”

Realizacja programu powinna obejmować następujące elementy;
 edukacja w zakresie zdrowego i higienicznego stylu życia,
 edukacja w zakresie znaczenia szczepień ochronnych i zagrożeń wynikających z
braku szczepienia),
 zakup szczepionek,
 kwalifikacja do szczepienia,
 zaszczepienie uczestnika programu,
 edukacja
pod
względem
postępowania
w
przypadku
wystąpienia
NOP(powikłania),
 przyjęcie uczestnika w razie wystąpienia NOP
Realizacja programu jest przewidziana
do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

w

okresie

od

września

Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 132 000 zł.
6) Program zdrowotny – Centrum Geriatryczne „ZDROWY NESTOR”
 Beneficjentami Programu będą kobiety i mężczyźni po 65 roku życia
zamieszkali na terenie Gminy Miasta Gdańsk, dbający o dobre zdrowie oraz ci, u
których pojawiają się lub nasilają problemy somatyczne i/lub psychiczne
pogarszające codzienne funkcjonowanie, a tym samym obniżające jakość życia.
 Celem głównym jest zadbanie o pomyślne starzenie się, utrzymanie wysokiej
jakości życia, a także jej poprawa u mieszkańców Miasta Gdańska po 65-tym
roku życia. Cel ten można osiągnąć poprzez propagowanie zdrowego starzenia

się, wczesne wykrywanie i zapobieganie problemom zdrowotnym oraz
usprawnianie i terapię w przypadku już istniejących zaburzeń. Realizacja
programu profilaktycznego skierowanego do seniorów ma zapewnić w szerszym
niż dotychczas zakresie
dostęp do ćwiczeń pozwalających na dłuższe
utrzymanie sprawności intelektualnej i ruchowej osób po 65 roku życia.
 Celem szczegółowym jest:
 ocena stanu intelektualnego lub funkcji poznawczych osób po 65 roku życia oraz
terapia wspomagająca funkcje kognitywne
 ocena niepełnosprawności ruchowej wraz z opieką rehabilitacyjną
 profilaktyka niepełnosprawności i schorzeń charakterystycznych dla wieku
podeszłego
 w przypadku stwierdzenia określonego schorzenia (np. otępienia) włączenie
odpowiedniego leczenia ograniczającego lub opóźniającego skutki choroby
 maksymalne wydłużenie okresu sprawności intelektualnej, ruchowej, społecznej
oraz dobrego funkcjonowania emocjonalnego
 wsparcie psychologiczne osób po 65 roku życia oraz ich bliskich
 edukacja dotycząca prozdrowotnego stylu życia
 propagowanie aktywności ruchowej u osób w wieku podeszłym
 propagowanie „gimnastyki umysłu” u osób po 65 roku życia
 mobilizacja do aktywnej i systematycznej pracy nad sobą
Środki przeznaczone na realizację programu w skali roku to 200 000 zł.
VI. Wymagania stawiane oferentom niezbędne do realizacji Programu:
1) zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora
programu zdrowotnego, z Programem Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk w lata 2014-2016 i
szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014
roku wraz ze środkami przeznaczonymi na ich finansowanie” przyjętego
Uchwałą Nr XLV/996/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013
roku
można
pobrać
ze
strony
(http://www.gdansk.pl/naszemiasto,668,573.html)
2) w zakresie personelu – programy zdrowotne muszą być realizowane przez osoby
posiadające wykształcenie i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji
programu zdrowotnego zgodnie w przepisami .
3) w zakresie dostępności do świadczeń w zależności od potrzeb beneficjenta,
w ramach realizacji programu zdrowotnego:
4) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sprzętu niezbędnych do
realizacji programu zdrowotnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie;
Preferowane będą oferty podmiotów z doświadczeniem w realizacji programów
zdrowotnych w dziedzinie objętej konkursem.
VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę na wybór realizatorów, który wdrożą i zrealizują w/w programy zdrowotne
należy złożyć na formularzu oferty ( wniosek konkursowy ) określony w Załączniku
do niniejszych warunków konkursu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
ogłoszeniu. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
2. Formularze dokumentów można pobrać ze strony www.gdansk.pl, zakładka:
Konkursy lub w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej,
ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, II piętro pok. 205 z dniem ukazania się ogłoszenia.
Informacji udziela Iwona Herholz, tel.58 323-67-44
w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach: 9.00 - 15.00.
3. Ofertę należy składać w formie pisemnej, sporządzoną w języku polskim
w sposób czytelny. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku
komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/-li oferenta
upoważnionego/-nych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru
podmiotów leczniczych) potwierdzający m.in. status prawny oferenta, zakres
prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji
oferenta i sposób reprezentacji oferenta – zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
2) jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych
upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom. W przypadku
spółki cywilnej - należy dołączyć dodatkowo umowę spółki oraz dokument
określający kto może reprezentować spółkę i zaciągać w jej imieniu
zobowiązania finansowe oraz składać oświadczenia woli – jeśli nie wynika to
wprost z umowy spółki,
3) polisę bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu zdrowotnego,
6. Oferent może załączyć do oferty również inne informacje, które mogą być brane pod
uwagę przy ocenie merytorycznej oferty (np. rekomendacje , opinie, referencje,
kwalifikacje personelu medycznego ) – według uznania oferenta.
7. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta, muszą
być podpisane przez osobę/-y podpisująca/-ce ofertę.
8. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia
musi być potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ
wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły
potwierdzającej / stwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem wraz z podaniem
daty.
9.Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę.
10.Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez
czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
11. Wszystkie pola formularza oferty musza być czytelnie wypełnione.
W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

12.Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach
nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.
13.Ofertę
należy
umieścić
w
zamkniętej
kopercie
z
napisem
„Konkurs – Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom
Społecznym w Gdańsku na lata 2014 – 2016” – Program Nr...... „
Koperta winna być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”
Uwaga : w przypadku złożenia kilku ofert na realizację programów zdrowotnych –
oferty należy składać oddzielnie dla każdego zdania . W takim przypadku
dopuszczalne jest złożenie tylko jednego kompletu załączników. Załączniki należy
złożyć w odrębnej kopercie, z opisem wskazującym których ofert dotyczą.
14.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
VIII. Informacje
zdrowotnego:

dotyczące

finansowania

świadczeń

w

ramach programu

1. Oferent przedstawia w ofercie rodzaj i liczbę świadczeń oraz cenę jednostkową brutto
za realizację jednostkowego świadczenia i pełnego zakresu świadczeń zwany dalej
ceną. Cena jednostkowa wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom w
trakcie realizacji zadania, chyba że zaistnieją okoliczności, których nie można było
przewidzieć na etapie ustalania warunków konkursu.
2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie
cena wyrażona słownie.
3. Oferent przedstawia w ofercie maksymalną liczbę i rodzaj świadczeń, jaką - oprócz
działalności bieżącej – może wykonać w ramach programu zdrowotnego. Rzeczywistą
liczbę świadczeń Zamawiający określi w umowie zawartej z Realizatorem, w oparciu
o wskazaną przez niego w ofercie cenę oraz środki finansowe zabezpieczone w
Budżecie Miasta Gdańska na rok 2014 oraz określone w uchwale RMG w sprawie
przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom
Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016” i szczegółowych
programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku wraz ze środkami
przeznaczonymi
na
ich
finansowanie.
4.W trakcie realizacji programu zdrowotnego Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia liczby świadczeń do liczby maksymalnej przedstawionej w ofercie oraz
kwoty przeznaczonej na ich realizacje.
5. Zastrzega się, że warunkiem sfinansowania programów zdrowotnych realizowanych
w latach 2014- 2016 będzie przyjęcie określonych środków finansowych przez Radę
Miasta Gdańska w uchwałach budżetowych przyjmowanych na kolejne lata.
IX. Istotne informacje dotyczące umowy:

1. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na realizację
programu zdrowotnego na okres od dnia podpisania umowy nie dłużej niż
do 15 grudnia 2016 roku.
2. Ustalenie wysokości środków na realizację programów zdrowotnych będzie
następowało aneksami do umowy sporządzonymi na każdy rok budżetowy,
poczynając od 2015 roku.
1. Istotne postanowienia umowy zawierać będą:
1) szczegółowy opis zadania na jaki środki zostały przyznane i termin jego wykonania;
2) wysokość środków finansowych;
3) sposób płatności środków finansowych;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
6) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych;
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – Program Promocji Zdrowia
i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2014 –
2016” – Program Nr...) „ zawierające komplet wymaganych dokumentów ofertowych
wypełnionych czytelnie (Załącznik wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać
w terminie do dnia 19 grudnia 2013 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w
Gdańsku w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, stanowiska od 14 do 17 (parter) lub wysłać na
adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej, 80-803 Gdańsk,
ul. Kartuska 5 w sekretariacie wydziału . O terminie złożenia oferty decyduje data
wpływu do siedziby Zamawiającego.
Koperta winna być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.
Należy dołączyć elektroniczną wersję oferty – w formie płyty CD.
XI. Termin związania złożonej oferty: do dnia podpisania umowy.
XII. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: oferty będą rozpatrzone najpóźniej do dnia
31 stycznia 2014 roku, w siedzibie organizatora konkursu – Urząd Miejski, Wydział
Polityki Społecznej, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk
XIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzenie
przez Prezydenta Miasta Gdańska
2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne.
Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo wypełniona.
Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty
oraz do oferty załączone zostały wszystkie
wymagane załączniki.
Załączniki stanowią integralna cześć oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione
nieprawidłowo zostają odrzucone z przyczyn formalnych z zastrzeżeniem możliwości
uzupełnienia oferty w następujących przypadkach:


uzupełnienia brakujących parafek na stronach oferty,





zapisów i podpisów potwierdzających zgodność z oryginałem złożonej
dokumentacji,
uzupełnienia dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do
działania w imieniu oferenta.
Omyłki pisarskie

Oferenci, którzy złożyli oferty zawierające braki formalne możliwe
do uzupełnienia zostaną zawiadomieni przez Zamawiającego e-mail lub faxem
o możliwości ich usunięcia w terminie 2-ch dni od daty powiadomienia.
4. W przypadku
nie usunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości uzupełnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty
na realizatora programu zdrowotnego.
6. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym
ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez
podmioty nieuprawnione, zostają odrzucone z przyczyn formalnych.
7. Przy wyborze oferty bierze się pod uwagę ocenę merytoryczną.
8. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonana zgodnie z kartą oceny merytorycznej.
9. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycje wyboru ofert i przedkłada
Prezydentowi Miasta Gdańska.
10. Prezydent Miasta Gdańska dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert,
od którego nie przysługuje odwołanie.
11. Możliwe jest zamkniecie konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w tym
zamkniecie konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne.
12.Zamawiający
informuje
oferentów
o
rozstrzygnięciu
konkursu
ofert
lub o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru, albo o unieważnieniu
konkursu bez podania przyczyny.
13. Zamawiający zastrzega, iż do zawarcia umowy wskutek wyboru oferty dochodzi
dopiero z dniem podpisania umowy przez Zamawiającego i Oferenta.
3.

XIV. Ogłoszenie wyników konkursu: Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Miasta
www.gdansk.pl.
w terminie najpóźniej do dnia 3 lutego 2014 r.
XV. Postanowienia końcowe:
Prezydent Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo do
odwołania
oraz zmiany
warunków konkursu ofert bez podania przyczyny, a także o unieważnienia konkursu
bez podania przyczyny.
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu
i kosztorysu realizacji programu.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji programu, jest podpisanie umowy pomiędzy Gminą
Miastem Gdańsk a Realizatorem.

