
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 85/2020 

Burmistrza Miasta Sejny 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

Burmistrz Miasta Sejny 

na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zmianami) oraz Uchwały                                         

NR XX/146/20 RADY MIASTA SEJNY z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Programu polityki zdrowotnej dla Miasta Sejny p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 

– 2023 

ogłasza konkurs ofert 

 

na wybór realizatora programu pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” dla 12 i 13 

letnich dziewcząt i chłopców – zameldowanych na terenie miasta Sejny, według roku urodzenia 

(rocznik 2007 i 2008). 

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego 

obejmującego: 

Program realizowany będzie przez podmiot medyczny wyłoniony w postępowaniu 

konkursowym, który zostanie zobowiązany do: 

1. przeprowadzenia wśród odbiorców programu akcji promocyjnej (w tym: ogłoszenia  

o możliwości przystąpienia do programu, o zakresie świadczeń, miejscu i czasie realizacji) 

w następujących formach: 

a) zamieszczenie informacji na stronach internetowych Miasta Sejny, podmiotu 

leczniczego, 

b) rozpowszechnienie informacji w postaci plakatów oraz ulotek promocyjno-

informacyjnych  w podmiotach leczniczych. 

2. Przeprowadzenia akcji edukacyjnej z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, obejmującej 

zapoznanie z działaniem szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (np. 

poprzez zaproszenie do udziału w spotkaniach z rodzicami lekarza i rozpowszechnienie 



materiałów edukacyjnych); z uwagi na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się 

przeprowadzenie akcji w formie elektronicznej, akcja edukacyjna obejmie: 

a) 13- letnie dziewczęta i chłopców -  urodzonych w roku 2007 oraz 12 – letnie dziewczęta  

i chłopców - urodzonych w latach 2008, ich rodziców/opiekunów prawnych. 

Propozycję edukacyjną, dotyczącą formy oraz harmonogramu realizacji, przedstawią 

podmioty lecznicze, które przystąpią do konkursu. 

3. Uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie cyklu szczepień, 

badanie lekarskie, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji programu 

(opracowanie formularza pozostaje po stronie realizatora). 

4. Zakupienia dostępnych, dopuszczonych na terenie Polski szczepionek 9-walentnych  

(w zależności od posiadanych środków finansowych przez Miasto Sejny oraz dostępności 

szczepionek na rynku) oraz zabezpieczenia innych pomocniczych wyrobów medycznych  

(tj. sprzętu i materiałów jednorazowego użytku). 

5. Przeprowadzenia kwalifikacji do szczepień ochronnych w formie przeprowadzenia badania 

lekarskiego przez podaniem szczepionki. 

6. Przeprowadzenie szczepień zgodnie z procedurami medycznymi, tj. 2 dawki                                       

z zachowaniem odstępów zalecanych przez producenta szczepionki. 

7. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych w gabinetach realizatora 

programu. 

8. Dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji 

medycznej w oparciu o obowiązujące przepisy. 

9. Przeprowadzenie wśród uczestników programu (rodziców/opiekunów prawnych) badań 

ilościowych z zastosowaniem kwestionariusza ankiety wraz  z opracowaniem  

i przekazaniem wyników dla Miasta Sejny; badania będą anonimowe. 

10. Opracowanie sprawozdania z przebiegu realizacji programu. 

 

II. Warunki realizacji programu: 

1. Program będzie przeznaczony dla 12 i 13 letnich dziewcząt i chłopców – zameldowanych 

na terenie miasta Sejny, szacunkowa liczba 105 osób. 

2. Miejsce realizacji: teren Miasta Sejny (preferowane podmioty lecznicze mające swoją 

siedzibę na terenie miasta Sejny). 

3. Zadanie przewidziane jest do realizacji w terminie od III - IV kwartału 2020 r. do II kwartału 

2021 r. Szczepienia rozpoczną się w miesiącu wrzesień - październik 2020 r., a powinny 

zakończyć w czerwcu 2021 r. 



4. Termin związania z ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Barbara Miszkiel                                                          

w siedzibie Urzędu Miasta Sejny, pok. 10 parter, nr telefonu 87/ 516 20 73 wew.46 

 

III. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki: 

1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz. 295 ze zm.), które świadczą usługi 

w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. 

2. Posiadać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne. 

3. Posiadać punkt/gabinet szczepień wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4. Dysponować personelem medycznym posiadającym kwalifikacje zgodne                                          

z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

5. Dokumentować szczepienia ujęte w programie zdrowotnym zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawnymi i zasadami oraz wykazywać je w obowiązujących sprawozdaniach 

statystycznych. 

6. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – Program HPV” należy składać 

sekretariacie Urzędu Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny do dnia  

24 lipca 2020 r. do godz. 10:00 lub przesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data 

wpływu do tut. Urzędu). 

7. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym zał. nr 2.  

8. Do oferty należy dołączyć: 

1) odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

3) zaświadczenie o nr NIP, 

4) zaświadczenie o nr REGON, 

5) oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

udzielonych w programie świadczeń zdrowotnych, 

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, bądź 

zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działaniem świadczeń zdrowotnych, na 

okres ich udzielania, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej, 

7) inne informacje, które oferent chce przedstawić. 



9. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotację „za zgodność z 

oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta 

w konkursie ofert. 

10. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia                                                 

o konkursie ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego „Program polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w 

Mieście Sejny”. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty 

zakończenia składania ofert. 

 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

 

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


