
Zarz4dzenie N r OA.00 SO N6,ZOzz
BURMISTRZA MIASTA KOLA

z dnia3 patdztemika2122 rok.u

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wyb6r realiza.tora,,Programu
profilaktyki zakaiLefiwirusem brodawczaka ludzkiego ([IPV) w Gminie Miejskiej Kolo

na rok 2022u realizowanego w roku szkolnym 202212023

Napodstawieafi.T ust. 1pkt.5wzwi4zkuzart.30ust. l i2pkt2ustawyzdnia Smarca

1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22022r.pol.559,583, 1005, 1079, 1561), art.7 ust. I pkt I
iafi.48ust. 1orazart.48bust. l,2i3ustawyzdnia2Tsierpnia2004r.oSwiadczeniachopieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. tJ. 22021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz uchwaly

Nr LIV/53812022 Rady Miejskiej Kola z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjgcia,,Progratnu

profilaktyki zakaaeh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Grninie Miejskiej Kolo na rok2022"
zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. 1. Og)asza sig otwarty konkurs ofeft na wyb6r realizatora,,Programu profilaktyki zakaileh

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022".
2, Szczepieniem, o kt6rym mowa w $ I ust. 1 w roku szkolnym 202212023 roku bqd4 objqte

dziewczela urodzone w 2009 r. uczEszczaj4ce do szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej

Kolo.

S 2. Oferty mogq sklada6 podmioty lecznicze uprawnione do udzielania Swiadczefi

zdrowotnych zgodnie z ustaw4 zdnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoScileczniczej (Dz. U. 22022t.
poz. 633, 655, 97 4, 107 9).

$ 3.1. Przyjmuje sig treS6 ogloszenia o konkursie, kt6re to stanowi4 zal4cznik nr I do

n in iej sze go zar z4dzenia.
2. Ustala sig:

a) szczeg6lowe warunki konkursu ofeft - stanowi4ce zal4czniknr 2;

b) wz6r umowy - stanowi4cy zalqczniknr 3;

c) wz6r formularza oferlowego - stanowi4cy zal4czniknr 4;

d) o6wiadczenie oferenta - stanowiqce zalqcznik nt 5,

e) o(wiadczenie o zapewnieniu dostgpno6ci - stanowi4ce zatrqczniknt 6.

$ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 5, Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik nr I
rlo zarzqdzenia Nr OA.00 5 0.406.2022

Burmistrzo Miasta Kola z dnia 3 paidziernika 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA KOI,A
OGI-ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wyb6r realizatora,,Programu profilaktyki zakaZeh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

w Gminie Miejskiej Kolo na rck2022" realizowanego w roku szkolnym2022l2023.

1. Nazwa i siedziba organu oglaszajqcego konkurs:

Burmistrz Miasta Kola
ul. Stary Rynek 1

62-600 Kolo

Przedmiot konkursu

Wyb6r reahzatora,,Programu profilaktyki zakahen wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

w Gminie Miejskiej Kolo na rok 2022" w roku szkolnym 202212023. Realizacja programu

polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno - edukacyjnq oraz wykonaniu pelnego cyklu
szczepien (dwie dawki) przeciwko zakaZeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

wSr6d dziewczqt" w wieku 13 lat (rocznik 2009) uczgszczajEcych do szk6l podstawowych na

terenie Gminy Miejskiej Kolo. Szczepienia bEd4 przeprowadzane naterenie miasta Kola.

Przedmiot konkursu obejmuj e:

a) przeprowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej wSr6d rodzic6wlopiekun6w
prawnych i dzieci (dziewczqt i chlopcow urodzonych w 2009 r.); zaproszenie do udzialu
w spotkaniu z rodzicami lekarza zajmt44cego sig problematykq raka szyjki macicy,

rozpowszechnianie material6w informacyjnych przedstawiaj 4cych dane z zakresu HPV,
(w zwi4zku z obecn4 sytuacj4 epidemiologiczn4 dopuszcza siq zorganizowanie spotkania, akcji

i przekazanie material6w informacyjnych w formie zdalnej),

b) powiadomienie rodzic6wlopiekun6w prawnych dziewczqt objgtych programem

o terminach I i II dawkt szczeptenia (oraz o terminie dodatkowym),
c) uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu

szczepien;
d) przeprowadzeniu badania kwalifikuj4cego do szczepienia;

e) wykonaniu pelnego cyklu szczepienia (dwie dawki);

0 badania kwalifikuj4ce do szczepieh oraz szczepienia realizowane bgd4 w gabinecie

pielggniarskim w jednej ze szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo,
indywidualne szczeprenia spowodowane sltuacj4 zdrowotn4lub losow4 bgd4 mogly byi
realizowane w siedzibie podmiotu realizuj4cego program,

g) dokonaniu stosownych wpis6w potwierdzajqcych wykonanie szczepien w dokumentacji

medycznej.

Na realizacj E zadaniabgd4cego przedmiotem konkursu przeznacza sig kwotq 80.300,00 zl

W ramach reahzacjr przedmiotu konkursu zaszczepionych zostanie okolo 73 dziewczqt

urodzonych w 2009 r. i uczgszczaj4cych do szk6tr podstawowych na terenie Gminy

Miejskiej Kolo. Liczba ta moZe ulec zmianie w zaleznosci od uzyskania zgody

na zaszczepienie od rodzic6w/opiekun6w prawnych oraz ze wzglgdu na zmiang hczby

dziewczqtuczgszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

Termin reahzacji zadania- od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r.

Oferty na realizacjg zadania mogq sklada6 podmioty spelniaj4ce wymagania okreSlone

w szczegolowych warunkach konkursu ofert.

4.

5.

6.



7. Oferty pod rygorem odrzuceniamohna skladai w terminie do dnia 18 pttdziernika 2022 r.
do godz. 15:30 w formie pisemnej, w zamknigtej kopercie opatrzonej adresem oferenta

(pieczEciq oferenta) z dopiskiem ,,Konkurs ofert na wyb6r realizatora Programu
profilaktyki zal<ai,efiwirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo
na rok 2022 w roku szkolnym 202212023" w Punkcie Obslugi MieszkaricaUrzqd Miejski
w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz). Oferta przeslana za po5rednictwem poczty lub pocztq

kuriersk4 bgdzie traktowana jako zlohona w terminie, jesli zostanie dostarczona do siedziby
organu oglaszajqcego konkurs do dnia 18 pafldziernika 2022 r. do godz. 15:30. Oferty

nadeslane po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

8. Szczeg6lowe warunki konkursu ofert, wz6r umowy, wz6r formularua ofertowego orazwz6r
oSwiadczenia dostgpne s4 na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Biuletynie

Informacji Publicznej: www.bip.kolo.pl oraz w Wydziale Oswiaty i Spraw Spolecznych

Urzgdu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 od poniedzialku do piqtku w godz. 8oo - 15oo,

pok.1l1.

g. Rozstrzygnigcia konkursu dokona Burmistrz Miasta Kola na podstawie wniosku Komisji
Konkursowej powotranej w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego.

10. Termin zwiqzaria ofert4 ustala sig na 30 dni od dnia, w kt6rym uptyn4t termin skladania

ofert.

ll. Oglaszajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunk6w konkursu lub odwolania konkursu

bez podaniaprzyczyny orazzamknigcia konkursu bez wyboru oferty.

BUR.

Krzyszt



Zalscznik nr 2
do Zarzqdzenia Nr oA.00 5 o.'lS.zozz

Burmisfiza Miasta Kola z dnia 3 patdzlernika 2022 n

SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

na wyb6r r ealtzator a,,Pro gramu profi laktyki zakaierfi wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022"

realizowanego w roku szkolnym 202212023

$1
Uwagi wstgpne

1. Szczeg6lowe warunki konkursu - zwane dalej ,,szczeg6towymi warunkami konkursu ofert"

dotyciq wyboru realizatora programu zdrowotnego w ramach ,,Programu profilaktyki

zaku1ehwirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022".

Z. Celem konkursu ofert jest wyb6r najkorzystniejszej oferty odpowiadaj4cej warunkom

konkursowym.
3. W celu prawidlowego przygotowania i z\ohenia oferty, oferent winien zapoznad

sig ze wszystkimi informacj ar.rizawafiymiw ,,szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

4. Konkurs ofert prowadzony j est na zasadach okreslonych w ustawi e z dria 27 sierynia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w publicznych (Dz. U. 22021t.
poz. 1285 ze zm) zwanqdalej ,,ustaw4" orazw ,,Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

5. bf"rty mogg sktradad podmioty lecznicze uprawnione do udzielania Swiadczehzdrowotnych

zgodnie z ustawq z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. z 2022 t.

poz. 633, 655,974, 1079).

s2
Zasady przygotowania ofertY

KaLdy oferent mole zloZy( tylko jedn4 ofetg.
ZloZenie przez oferenta wigcej niZ jednej oferty spowoduje jego wykluczenie z dalszego

postgpowania.
Koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zloircniem oferty ponosi oferent.

Ofertg na zadame okreslone w $ 4 naleZy skladai na formularzu ofertowym stanowi4cym

zalqczniknr 4 do Zarzydzenia Burmistrza Miasta Kola'

5. Oferent sklada ofertg zgodnie z Wfiraganiami okreSlonymi w ,,szczeg6lowych warunkach

konkursu ofert".
6. Oferta winna byi sporz4dzona pod rygorem niewaznoSci w jEzyku polskim w formie

zapewniajqcej peln4 czytelnoSi jej tresci. Oferty nieczytelne zostanq odrzucone'

7. fizaq stiong oferty wraz z zalqcznikami podpisuje (parafuje) osoba (osoby) uprawniona(e)

do reprezentowania oferenta lub posiadajqca(e) pelnomocnictwo(a), kt6re naleZy dolqczy(,

do oferty.
8. Wszystkie miejsca, w kt6rych oferent nani6sl zmiany, winny by6 parafowane przez osobg

podpisuj4c4 ofertg.
g. Ka1dqstrong oferty wrazzzalqczonymi dokumentaminale?y opatrzyd kolejnym numerem.

10. Oferent mo1e wprowadzic zmiany lub wycofat zloZonE ofertg, jeheli w formie pisemnej

powiadomi zamiwiajqcego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofefiy, nie p62niej jednak

niL przed uplywem terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian

lub wycofaniu oferty oznacza sig jak ofertg z dopiskiem ,,Zmiana ofefiy" lub ,,Wycofanie

oferty".

1.

2.

4.



s3
Informacja o wymaganych dokumentach

1. W celu uznania waznoSci oferty oferent zobowiqzany jest przedlo?yc nastgpuj4ce

dokumenty:
a) ofertg na formularzu zgodnie z wzorem okreSlonym w zal4czniku nr 4 do Zarzqdzenia

Burmistrza Miasta Kola;
b) oSwiadczenie o zapoznaniu sig z dokumentami i akceptacji warunk6w konkursu (zil,qcznik

nr 5 do zarzqdzenia);
c) 1,vypis z rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalnoS6 leczniczq, o kt6rym mowa w art. 106

ustawy z dnia 1 5 kwietnia 20ll r. o dzialalnoi;ci leczniczej,

d) odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub zalwiadczenie o wpisie do Ewidencji

DzialalnoSci Go spodarczej ;

e) kopie dokument6w poSwiadczajqcychkwalifikacje zawodowe os6b, ktore bqd4 braty udziil,

w rea\zacji programu w zakresie objgtym przedmiotem konkursu (m. in. kopie dyplomu);

0 kopia aktualnej polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej

za szkody *ryrzqdzone w zwiqzku z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych, r6wnie2 w zakresie

odpowiedzialnoSci cywilnej z tytulu przeniesienia chor6b zakaLnych, w tym zataZenia wirusem

HIV, na okres ich udzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu

do jednego wypadku oraz wszystkich wypadk6w, kt6rych skutki objgte bEdq umow4

ubezpieczeniawrazz kopiami dowod6w uiszczenia skladek naleznych do dnia zlolenia oferty;

g) oSwiadczenie o niezaleganiu ztynilt skladek na ubezpieczenie wobec ZUS,

h) oSwiadczenie o niezaleganiu z tytulupodatk6w;
i) oSwiadczenie, 2e sprzgt medyczny, u2ywany do realizacji programu,

okreslone w obowi4zuj4cych przepisach prawa;
spelnia wymogi

j) inne dokumenty i oSwiadczenia oraz informacje mog4ce

na merytor y cznq wartoS6 skladanej oferty;
k) oSwiadczenie o zapewnieniu dostgpnoSci przy rcalizacji

mie1 zdaniem oferenta wplyw

zawierat wszystkie wymagane w Szczeg6lowych
zalqczone zgodnie ze wskazaniami zawattymi

umowy - zal,qcznik nr 6 do

zaru4dzenia Burmi strza Miasta Kola,
l) dokument potwierdzaj4cy dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

2. Dokr*"nty, o kt6rych mowa w ust. 1 lit c) - 0, j) i l), oferent przedklada w oryginale

lub kserokopii poSwiadczonej przez oferenta za zgodnoll z oryginalem (dotyczy kaldej strony

dokumentu).
3.Zamawiaj4cy moae za?1dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwoS6,

co do jej prawdziwoSci, a Zamawiajqcy nie moZe sprawdzi6 jej prawdziwoSci w inny spos6b.

4. Zamiwiaj4cy ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodnoSci

i prawidlowoSci danych zawariychw ofercie.

5. Dokumenty sporz4dzone w jEzyku obcym winny byc zlolone .v.rraz z t\umaczeniem na iqryk
polski.
6. Dla tznania waznoSci, oferta musi

warunkach konkursu ofert dokumenty,
w niniejszej specyfikacji.

$4
Informacje o przedmiocie konkursu

Konkurs ofert dotyczy realizacji programu szczepiehw zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,

w ramach ,,Programu profilaktyki zakaZefi wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie

Miejskiej Kolo rru rok 2022'. Przedmiot konkursu bgdzie realizowany w okresie od dnia

podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r.

Opis przedmiotu konkursu:

1/ Gl6wny przedmiot - przeprowadzenie szczepierfi (2 dawki dla jednej osoby)

w roku szkolnym 2022t2023 dziewczqt urodzonych w 2009 r. i uczqszczajqcych do szk6l

podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo; szczepionk4 przeciwko zakaieniom

wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6111116118'31133145152 i 58'



2l Przednlot dodatkowy - przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyinei w5r6d
dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 r. uczgszczajqcych do szk6l podstaworvych

na terenie Gminy Miejskiej KoIo oraz wSr6d rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w
programu.

Ad. 1) Gl6wny przedmiot:

- polega na przeprowadzeniu cyklu szczepieh (2 dawki) dla jednej osoby szczepionk4

przeciwko zakaaeniomwirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,3 T,33,45,52 i 58

wywolujqcym raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, odbytu, klykcin koriczystych,

nowotwor6w glowy i szyi, brodawek plciowych. Szcze,pieniem w roku szkolnym 2022/2023

bgda objgte dziewczgta urodzone w 2009 r. i uczgszczajqce do szk6l podstawowych na terenie

Gminy Miejskiej Kolo.
Przedmiot gl6wny obejmuje:
- uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepiefy

- powiadomienie rodzic6ilopiekun6w prawnych o terminie I i II dawce szczepienia (otaz

o terminach dodatkowych);
- przeprow adzenie badania kwalifi kuj 4ce go do szczepienia;
- wykonani e szczepienia;
- dokonaniu stosownych wpis6w potwierdzaj4cych wykonanie szczepieh w dokumentacji

medycznej.
Szczepionka powinna by6 dostgpna na polskim rynku i dopuszczona do stosowania w Polsce.

W ramach realizacji programu Zleceniobiorca zaszczepi szacunkowo okolo 73 dziewczEta

(w roku szkolnym 2O22l2O23) urodzonych w roku 2009 i ttczgszczaj4cych do szk6l

podstawowych na terenie miasta KoNa. Liczba ta moze ulec zmianie w zalehnoSci od uzyskania

bd rodzic6wiopiekun6w prawnych zgody na zaszczepienie oraz ze wzglgdu na zmianE liczby

dziewczqt uczgszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

W przypadku niezaszczepienia z powod6w zdrowotnych dziewczqt Zleceniobiorca

* potorurnieniu ze Zleceniodawc4 ustali dodatkowy termin szczepienia poszczegllnej dawki.

Ad. 2) Przedmiot dodatkowY:
- polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno - edukacyjnej obejmuj4cej rozpowszechnienie

informacji o programie za pomocg Srodk6w masowego przekazu (prasa lokalna, telewizja

lokalna, strona internetowa Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy), w formie papierowej (ulotki,

plakaty, itp.) w iloSci odpowiadaj4cej co najmniej liczbie adresat6w programu (dotyczy ulotek).

Materialy promuj4ce wykorzystywane przy prowadzeniu akcji informacyjno - edukacyjnej

powinny posiadad w widocznym miejscu informacjg o tresci: ,,Program profilaktyki zakuZeir

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" finansowany ze

Srodk6w bud2etowych Gminy Miejskiej Kolo oraz herb miasta Kola;
- przeprowadzenia edukacji zdrowotnej dotycz4cej profilaktyki zakrtefi wirusem brodawczaka

1u-dzkiego (HPV) skierowanej do odbiorc6w programu tj.: dziewczqt i chlopc6w urodzonych

w 2009 r. i rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu.

W ramach edukacj i Zl eceniobi or ca zor ganizuj e;

a) spotkanie dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 r.,

b) spotkani e rodzic6w lopiekun6w prawnych adresat6w pro gramu;

(w zwi4zku z obecnq sytuacj4 epidemiolo giczn4 dopuszcza sig zorganizowanie spotkania, akcji

iprzekazanie material6w w formie zdalnej),
- przedstawienia Zleceniodawcy harmonogramu akcji informacyjno - edukacyjnej w terminie

10 dni od dnia podpisania umowy;
- wsp6lpracy zlekarzemzajmtjqcym sig problematykq raka szyjki macicy.



ss
Organizacja szczepieri

1 . W celu przeprowad zenia szczepieh Zleceniobiorca zobowiqzany j est do:

a) dostarczenia Zleceniodawcy harmonogramu realizacji szczepiefi w terminie 10 dni od

podpi sania umowy ; harmono gram podle ga zatwier dzenit pr zez Zl eceniodawca ;

b) dorgczenia formularza dotyczqcego wyralenia zgody rodzic6w/opiekun6w prawnych na

zaszczepienie dziecka do rodzic6w/opiekun6w prawnych dziewczqt objgtych szczepieniami,

c) powiadomienia rodzic6wlopiekun6w prawnych adresat6w programu o I i II dawce szczepieh

(oraz o terminie dodatkowyn),
d) uzyskania pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu

szczepieh obejmuj 4cego 2 dawki,
e) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikuj4cego do szczepienia przed kazd1 dawk4

szczepienia;
f) wykonania szczepienia obejmuj4cego 2 dawki podane w odstgpach zalecanych ptzez

producenta szczepionki;
g) wpisu o szczepieniu do wl,rnaganej dokumentacji medycznej (ksi4zeczka zdrowia, karta

szczepien); wydania stosownego zalwiadczenia osobie zaszczeptonej po podaniu kaldej kolejnej

dawki szczepionki; pisemnego powiadomienia o fakcie szczeprenia lekatzy rodzinnych

wlaSciwych dla zaszczepionych dziewczynek w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia

szczepienia ostatniego z serii; ustalenie lekarza rodzinnego dla osoby szczepionej nale?y

do zadah Zleceniobiorcy;
h) udostgpnienia przynajmniej jednej linii telefonicznej przeznaczonej do udzielania informacji

odnoSnie szczepiet'r;

1) zutyhzowania ruZylych material6w i sprzgtu medycznego na sw6j koszt zgodnie

z ob owiqztj4cymi przepi sami .

2. Dob6r podwykonawcow nale?y do obowi4zk6w Zleceniobiorcy.

$6
Zob ow i4zan ia Zleceniod awcy

Zleceniodawca zobowiqzuje sig do:

a) uzyskania zg6d na przetwarzame danych osobowych w celu utworzenia listy adresat6w

zadania;
b) wyslania imiennych zaproszeh do rodzic6w/opiekun6w prawnych dziewczqt objqtych

szczepieniami na spotkanie w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej (w przypadku organizacji

spotkania w formie stacjonamej),
c) udostgpnienia sali na spotkanie inauguracyjne oraz inne spotkania organizowane ptzez

Zleceniobiorcg w ramach programu, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu pomigdzy stronami

(w przypadku organizacji spotkania w formie stacjonarnej),
d) powiadomienia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o rozstrzygnigciu

konkursu.

$7
Osoby uprawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami

Osobami upowaznionymi przez Zleceniodawca do kontaktowania sig z Zleceniobiorcami s4:

w zakresie spraw zwiqzanych zprzedmiotem konkursu i w zakresie spraw formalnych: Karolina

Marczak - Starszy Inspektor Wydzialu Oswiaty i Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Kole, telefon: 63126-27-552.



$8
Termin i miejsce skladania oferty

1. Oferty wraz z wymaganymi zaN1cznikami pod rygorem odrzucenianale?y zNoZyC w terminie
do dnia 18 paidziernika 2022 r. do godz. 15:30 z dopiskiem ,,Konkurs ofert na wyb6r
realizatora Programu profilaktyki zakaieri wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022 w roku szkolnym 202212023" w Punkcie Obslugi

MieszkaricalJru}dMiejski w Kole, ul. Stary Rynek I (Ratusz). Oferty nadeslane po terminie

nie bgd4 rozpatrywane.

$e
Termin rwiqzania ofert4

Oferent zwr4zany jest ofert4 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

s10
Komisja Konkursowa

Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana Zarzqdzeniem BurmistrzaMiasta Kola.

s11
Opis sposobu obliczenia cenY

1. Podana w ofercie cena musi by1vtyrahona w z\otych polskich cyfrowo i slownie, netto

i brutto. Cena musi uwzglgdnia6 wszystkie wymagania niniejszych ,,SzczegllovYych
warunk6w konkursu ofert" oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca

z tyntNg nalezytej oraz zgodnej z obowi4zuj4cymi przepisami rcalizacii przedmiotu

konkursu.
2. Ceng brutto nale2y wyliczy6 zgodnie z ustawq z dnia ll marca 2004 t. o podatku

od towar6w i uslug.
3. Ceng podan4 w Formularzu Ofertowym naleZy poda6 z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc

po przecinku.
4. Ceny okreslone przez Zleceniobiorcg nie podlegaj 4 zmianom.

5. Nie dopuszcza sig stosowania upust6w, opust6w, rabat6w.

s12
Kryterium oceny ofert

1. Zleceniodawca oceni i por6wna jedynie te oferty, kt6re:
- zostanq zNoaone przez Zleceniobiorc6w i odpowiada6 bgd4 wszystkim wymaganiom

okreSlonym w ,,Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".
2. Kryterium oceny ofert stanowi: - najniZsza cer,a - 100%
3. Kryterium ceny bgdzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym

iprzeliczone wg wzoru:

n najnihsza oferowana cena
x 100

cenabadanej oferty

Wybrana zostanie oferta, kt6ra uryska najwy2sz4 iloSd punkt6w w kryterium ceny.

4. Je1eli Zleceniodawca nie moZe dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to,

Ze zostaly zloaone oferty o takiej samej cenie, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorc6w, l<t6tzy

zlo1ylite oferty, do zloaeniaw terminie okreslonym przezZleceniodawca ofert dodatkowych.

5. Zleceniobiorcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowa6 cen wyZszych

ni? zaofercwane w zlohony ch ofertach.



tts,\.,

s13
Rozstrzygnigcie konkursu

L. Rozstrzygnigcia konkursu dokona Burmistrz Miasta Kola na podstawie wniosku Komisji
Konkursowej powolanej w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego.

2. Komisja Konkursowa niezwlocznie zawiadamia na piSmie oferent6w o zakohczeniu konkursu

i jego wynikach oraz zamieszcza informacjg na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Kola.
3. Z oferentem wybran)ryn w wyniku konkursu, zostanie zawarta umowa w terminie 21 dni
od dnia rozstrzygnigcia konkursu.

s14
Zmiana warunk6w konkursu lub odwolanie konkursu

Zamawrajqcy zastzega sobie prawo do:

1. zrnta11y warunk6w konkursu lub odwolania konkursu bez podaniaprzyczyny,
2. zamkniEcia konkursu bez wyboru ofert.



Zalqcaik nr 3
do Zarzqdzenia M OA.0050. .2022

Burmistrza Miasta Kola z dnia 3 paidziernika 2022n

UMOWA

o zlecenie wykonania rrProgramu profi laktyki zakailefi wirusem brodawczaka

ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" w roku szkolnym 202212023

zawarta dnia ....2022 r. pomigdzy Gmin4 Miejsk4 Kolo, z siedzib4 w Kole,

ul. Stary Rynek 1, NIP 666 20 46 949, zwanq w umowie ,rZleceniodawc4", reprezentowanqptzezl

a

. z siedzib4 w ...... wpisan4 do rejestru

podmiot6w wykonuj4cych dzialalnosd leczniczT pod numerem .... NIP
REGON reprezentowanyrn przez'. zwalq

,,Zleceniobiorcq"

w umowle

Na podstawie art. 48 ust. I i 4 ustawy z dnia27 sierpnia2}}4 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), Uchwaty

Nr LIV/53 gtZOZZ Rady Miejskiej Kotra z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjgcia,,Programu

profilaktyki zakaLeh wirusern brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok

ZOZZ' oi* * wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, sporzqdzono umowq nastgpuj4cej treSci:

s1
l. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji ,,Program profilaktyki zakuZeit

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" w roku szkolnym

202212023, zwarry w dalszej czgsci umowy programem. Szczepieniem bqd4 objgle dziewczEta

urodzone w 2009 roku i uczgszczajqce do szk6t podstawowych na terenie miasta Kola.

2. Lista dziewczqt urodzonych w 2009 roku i uczEszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie

miasta Kola stanowizal4cznik nr I do umowy'

$2
1. W ramachrealizacji programu Zleceniobiorca zobowi4zany jest do:

a) przedstawienia illeceniodawcy harmonogramu akcji informacyjno - edukacyjnej w terminie

10,dni od dnia podpisania umowy;
b) przeprowadzenia akcji informacyjno - edukacyjnej obejmuj4cej rozpowszechnienie informacji' 

o p.og.u*ie za pomoc4 Srodk6w masowego przekazu (prasa lokalna, telewizja lokalna, strona

iniernitowaZleieniodawcy i Zleceniobiorcy oraz w formie papierowej (ulotki, plakaty, itp.)

w iloSci odpowiadaj4cej co najmniej liczbie adresat6w programu (dotyczy ulotek);

c) umieszczenia w widocznp miejscu na materialach promuj4cych _akcjq informacYjno

edukacyjn4 informacji o treSci ,,Program profilaktyki zakuZefiwirusem brodawczaka ludzkiego

(HPV) * G*iri. Miejskiej Kolo na rok 2022 finansowany ze Srodk6w budZetowych Gminy

Miejskiej Kolo" oraz herbu miasta Kola;
d) przeprowadzenia edukacji zdrowotnej dotycz4cej profilaktyki zakuizei wjrusem brodawczaka' 

ludziiego (HPV) skierowanej do odbiorc6w programu tj.: dziewczqt i chlopc6w urodzonych

w 2OO9 r. i rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu. W ramach edukacji

Zleceniobiorca zorganinajo. a) spotkanie dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 t.,

b) spotkanie rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu; (w zwi4zku z obecn4



sytuacjq epidemiologicznq dopuszcza sig zorganizowanie spotkania, akcji i przekazanie

material6w w formie zdalnej),

e) wsp6lpracy zlekarzem zajmuj4cym sig problematykq raka szyjki macicy.

3. CzynnoSci, o kt6rych mowa w ust. I lit. b), c), d), e) , Zleceniobiorca wykona w ramach

wynagtodzenia, o kt6rym mowa w $ 9 ust. 3 umowy.

$3

1. W celu przeprowadzeniaszczepieri Zleceniobiorca zobowiqzany jest do:

a) dostarczenia Zleceniodawcy harmonogramu realizacji szczepiefr w terminie do 10 dni od

podpisania umowy; harmonogram podlega zatwier dzeniu przez Zleceniodawcg;

b) dorgczenia formularza dotyczqcego wyrazenia zgody rodzic6w/opiekun6w prawnych na

zaszczeptenie dziecka najp62niej w dniu szczeprenia;

c) powiadomienia rodzic6wlopiekunow prawnych adresat6w programu o I i II dawce szczepieh

(oraz o terminie dodatkowym),
d) uzyskania pisemnej zgody od rodzica
szczepien obej muj 4cego 2 dawki,
e) przeprowadzenia badania lekarskiego

lub opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu

kwalifikuj4cego do szczepienia przed kahd4 dawk4

szczeprema;
f.1 wykonania szczepienia obejmujqcego 2 dawki podane w odstgpach zalecanych przez producenta

szczepionki;
g) wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (ksi42eczka zdrowia, karta

szczepieh); wydania stosownego zalwiadczenia osobie zaszczepionej po podaniu kazdej kolejnej

dawki szczepionki; pisemnego powiadomienia o fakcie szczeptentalekarzy rodzinnych wlaSciwych

dla zaszczepionych dziewczynek w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szczepienia ostatniego

z serii; ustalenie lekarzarodzinnego dla osoby szczepionej naleZy do zadah Zleceniobiorcy;

h) udostgpnienia przynajmniej jednej linii telefonicznej przeznaczonej do udzielania informacji

odnoSnie szczepieh;
i) zfiylizowania ntlytych material6w i sprzgtu medycznego na swoj koszt zgodnie

z ob owiqzljqcymi przepi sami.

2. Czynnolci, o kt6rych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca wykona w ramach wynagrodzenia, o kt6rym
mowaw$9ust.3umowy.
3. W razie potrzeby zatrudnienia podwykonawc6w obowi4zek doboru podwykonawc6w nalely
do Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy peln4 odpowiedzialnoSi

za dzialaniai zaniechania Podwykonawc6w , w tym w szczegolnoSci za szkody powstale w wyniku
dzialah bqdL zaniechari Podwykonawc6w.

$4
Przy realizacji programu Zleceniobiorca zobowiqzany jest do zachowania praw pacjenta, nale?ytej

starannoSci, zgodiej ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej,

zapewnienia sprzgtu medycznego i wzqdzef niezbgdnych do realizacji proglamu, spelniaj4cych

norrny prawne.
ss

Zleceniodawca zobowiqzuje sig do:

a) uzyskaniazg6dnaprzetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia listy adresat6w zadania;

b) wyslania imiennych zaproszeh do rodzic6w/opiekun6w prawnych dziewczqt objqtych

szczepieniami na spotkanie w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej (w przypadku organizacji

spotkania w formie stacjonamej),
c) udostgpnienia sali na spotkanie inauguracyjne oraz inne spotkania organizowane przez

Zleceniobiorcg w ramach programu, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu pomigdzy stronami

(w przypadku organizacji spotkania w formie stacjonamej)
d) powiadomienia Pafrstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o rozstrzygnigciu konkursu.



$6
1. W ramach realizacji programu Zleceniobiorca zaszczepi szacunkowo okotro 73 dziewczynki

urodzonych w 2OO9 r. i uczEszczajqcych do szk6tr podstawowych na terenie miasta Kola. Liczba
ta mo1e ulec zmianie w zaleanoSci od uzyskania zgody na zaszczepienie od rodzic6w/opiekun6w
prawnych oraz ze wzglgdu na zmiang liczby dziewczqt \czgszczaJEcych do szkol podstawowych

na terenie miasta Kola.

$7
Realizacja programu, o kt6rym mowa w $ 1, tozpoczyna sig z dniem zawatcia umowy,

azakonczonabEdzie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

s8

Oferta Zleceniodawcy stanowi integraln4 czgSi umowy - zalqcznik nr 2 do umowy.

se
1. Cena jednostkowa za wykonanie szczepienia dla jednej dziewczynki wynosi brutto

(slownie: .......zlotych).

2. Cykl szczepieri sklada siE z dw6ch dawek jednostkowego szczeprenia.

3. Zleceniobiorca za wykonanie zadania, o kt6rym mowa w $ 1, otrzyna wynagrodzenie, kt6re

stanowii bgdzie iloczyn ceny jednostkowego szczepienia, o kt6rej mowa w ust. 7 oruz iloSci

faktycznie wykonanych szczepieh wykazanych w sprawozdaniu merytorycznym. Calkowita

:1.::: ll:i:::::?i:,r"ff 
moze ptzet<roczv6 kwotv brutto (srownie:

4. Rozliczenie i v,ryplata wynagrodzenia okreSlonego w umowie nast4pi po wykonaniu

poszczegolnej dawki szczepienia. Zleceniodawca wyplaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie

w trakcie trwania umowy za wykonanre poszczegolnych dawek szczepienia fiak rownie2

termin6w dodatkowych) pod warunkiem przedloZenia sprawozdania merytorycznego

z wykonanej czgsci zadaniawraz z rachunkiem. W roku 2022 planowane jest podanie pierwszej

dawki szczspienia (maksymalne koszty dla 73 dziewczynek ... zl), natomiast

w roku 2O2i planowane jest podanie drugiej dawki szczepienia (maksymalne koszty dla 73

dziewczynek (II dawka) ......... zl.

5. Podstawg wyplaty wynagrodzenia stanowi6 bgdzie rachunek wystawiony przez ZleceniobiorcE

na Gming Miejsk4 Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo, NIP 666 20 46 949, do kt6rej

dol?czone bgdzie sprawozdanie merytoryczne z wykonania programu.

6. Sprawozdanie merytoryczne w formie pisemnej powinno zawreraa listq os6b, u kt6rych

pizeprowadzono szczepienia, z podaniem nazwiska, imienia, numefl.] PESEL oraz adresu

zamieszkania.

7. Rachunek oraz sprawozdanie merforyczne Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy

w terminie 14 dni od daty wykonania poszczegolnego szczepienia.

8. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie przekazane przelewem na konto bankowe:
w terminie 14 dni od daty

otrzymania przez Zleceniodawcg rachunku wraz ze sprawozdaniem merytorycznym

zzaslrzeileniem ust.9.

g. W razie stwierdzenia nieprawidlowoSci w sprawozdaniu merytorycznym Zleceniodawca zwtoci
je Zleceniobiorcy wyznaczalqc termin ich usuniqcia i jednoczeSnie wstrzyma do tego terminu

wyplatg wynagrodzenia.



10. Na wniosek Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowr4z$e sig udzielid wszelkich dodatko!\ych
informacji r przedloZyd wszystkie dokumenty niezbgdne do rozliczeniarealizacji umowy.

s10

I . Zleceniobiorca zobowiqzany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do prowadzenia

sprawozdawczoSci statystycznej oraz innej dokumentacji odzwierciedlaj4cej realizacjE zadania

w spos6b umozliwiajAcy jej kontrolg.

2. Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do poddania kontroli realizacji zadania przez osoby upowaznione

przez Zleceniodawcg w trakcie jego wykonywania lub po zakohczeniu, w szczegolnoSci w zakresie

o".ry jakoSci reahzaili przedmiotu umowy, sposobu i rodzaju prowadzonej dokumentacji

zwiqzanej z merytorycznym rozliczeniem umowy otaz stanu wykonania umowy. W razie

stwierdzenia nieprawidlowoSci w wyniku przeprowadzonej kontroli Zleceniodawca okreSli spos6b

i termin ich usunigcia.

$11

Umowa moze zostat rozwrqzana przez Zleceniodawcg z zachowaniem 7-dniowego okresu

wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie usunie nieprawidlowoSci stwierdzonych

w wyniku kontroli w wyznaczonym terminie.

$12
1. Umowa moze zostal rozwi4zana przez Zleceniodawcg ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku, gdy:
a)Zleceniobiorca nie podda siE kontroli przez Zleceniodawcg w zakresie objqtym umow4;

b) Zleceniobiorca nie przedstawi Zleceniodawcy sprawozdania merytorycznego

z wykonania programu zdrowotnego w terminie wskazanym w $ 9 ust. 7;

c) Zleceniobiorca naruszy inne postanowienie umowy.

s13
l.W przypadku rozwi4zantaumowy na skutek okolicznoSci okreslonych w $ 11 oraz na skutek

okolicznoSci wskazanych w $ 12 umowy, Zleceniobrorca zap\aci Zleceniodawcy karq umown4

w wysokoSci 5 oh kwoty wynagrodzenia okreSlonego w $ 9 ust. 3 umowy.

2.Kara umowna zostanie potr4cona z rachunku Zleceniobiorcy'

$14
1 . Zleceniobiorca oSwiadcza, i2 posiada zawartq umowg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci

cywilnej zaszkody v,ryrz4dzonew zwiqzktzudzielaniem Swiadczefizdrowotnych.

2. Za szkody wyrzqdzone w zwrEzku z realizacj4 zam6wienia odpowiedzialnoSi ponosi

Zleceniobiorca.
3. Przy wykonylvaniu umowy Zleceniobiorca zobowiqzany jest, zgodnie z ustawq z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczegolnymi potrzebami, do zapewnienia tej

dostgpnoSci odbiorcom umowy, zgodnie z olwiadczeniem z\ohonymwraz z ofert4 realizacji zadania

s1s

Wszelkie spory mog4ce powsta6 w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy, Strony poddajq pod

r ozstr zy gnig ci e S 4d owi wtraSciwemu dl a si edz iby Zlecenrodaw cy.

$16

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci

wyl4cznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.



.{

$17
W sprawach nieuregulowanych niniejszE umowq zastosowanie maj4:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.

poz.1360),
b) ustawa z dnia27 sierpnia2004 r. o Swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze 6rodk6w publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

s18

Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego dwa dla Zleceniodawcy

i j eden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:



Zalucznik nr 5
do zarzqdzenia Nr On. oOiO.l06.zOzz

Burmistrza Miasta Kola z dnia 3 paidziernika 2022 n

(pieczg6) (miejscowoSi, data)

oSwnpCZENIE OFERENTA

OSwiadczam,2e zapoznalem sig i akceptujg:
a) treSd ogloszenia;
b) szczeg6lowe warunki konkursu ofert;
c) projekt umowy o zlecenie wykonania ,,Programu profilaktyki zakazeh wirusem

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok 2022" w roku szkoln5nn

202212023.

JednoczeSnie v'ryraham zgodg na przyst4pienie do konkursu.

(podpis Zleceniobiorcy lub upowa2nionego przedstawiciela)



Zalqcznik nr 6
do zarzqdzenia Nt OA. 0050.106.2022

Burmistrza Miasta Kola z dnia 3 paidziernika 2022 n

(pieczg6) (miejscowo56, data)

Oswiadczenie o spelnieniu wymagarl slu24cych zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Przystgpuj4c do udzialu w konkursie na realizacig,,Programu profilaktyki zaktzeh wirusem

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" w roku szkolnym 202212023

oSwiadczamy, Ze nasz podmiot przez okres realizacji utrrowy, bgdzie zapewnial warunki sluz4ce

zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczegllnyrni potrzebami, zgodnie z ustaw4 z dnia 19 lipca

2Ol9 r. o zapewnianiu clostgpnoSci osoboln ze szczegolnymi potrzeban"ri (Dz.U. 2020 po2.7062,

z 2022 poz.97 5, 1 079).

Minimalne wymagania sluZ4ce zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

zostaly okreslone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostqpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami.

(podpis Zleceniobiorcy lub upowa2nionego przedstawiciela)


