
Zarz dzenie Nr OA.00 SO,ltt .ZOZZ

BT]RMISTRZA MIASTA KOLA

z dnia 2 listopada 2022 rol<rt

w sprawie ogloszenia otwartego konkurcu ofert na wyb6r realizatora ,,Programu
profilaktyki zilaLefiwirusem brodawczaka ludzkiego (IfD w Gminie Miejskiej Kolo

na rok 2022u realizowanego w roku szkolnym 202212023

Napodstawieart.T ust. I pkt.5 wzwiqzfl<u zart.30 ust. I i 2pkt2 ustawy zdnia 8 marca
1990 r. o samoru4dzie gminnym (Dz. U. 22022r.po2.559,583, 1005, 1079, 1561), art. 7 ust. I pkt 1

i art.48 ust. I oraz art.48 b ust. 1,2 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze $rodk6w publicmych (Dz. U. 22021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz uchwaly
Nr LIV/538/2022 Rady Miejskiej Kola z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjgcia,,Programu
profilaktyki zakaLefl wirusem brodawczaka ludzkiego (IPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022"
zaruqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. 1. O$asz.a sig otwarty konkurs ofert na wyb6r realizatora,,Programu profrlaktyki zakaileh
wirusem brodawczaka ludzkiego (IPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022".
2. Szczepieniem, o kt6rym mowa w $ I ust. 1 w roku szkolnym 202212023 roku bgd4 objgte
dziewczgta urodzone w 2009 r. uczgszczaj4ce do szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej
Kolo.

$ 2. Oferly mog4 skladad podmioty lecznicze uprawnione do udzielania Swiadczeri

zdrowotnych zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 633, 655, 97 4, 1079).

$ 3.l.Przyjmuje sig tre56 ogloszenia o konkursie, kt6re to stanowi4 zal4czirik nr 1 do
niniej szego zx zqdzenia.
2. Ustala sig:
a) szczeg6lowe warunki konkursu ofert- stanowi4ce zalqcznikw21'
b) wz6r umowy - stanowi4cy zalqcznik w 3;
c) wz6r forrnularza ofertowego - stanowi4cy zalqcznikw 4;

d) oSwiadczenie oferenta - stanowi4ce zalqczniknr 5,

e) o$wiadczenie o zapewnieniu dostgpno$ci - stanowi4ce zalqczniknr 6.

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

$ 5, Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcuik nr I
do zorzqdzenio Nr OA. 00 i 0.,1a€. Z OZ Z

Burmhtrza Miasta Kola z dnia 2 listopada 2022 r.

BURMISTRZ ]VIIASTA KOT,A
OGI,ASZA OTWARTY KONKTIRS OFERT

na wyb6r realizatoru,,Programu profilaktyki zakazeh wirusem brodawczaka ludzkiego (HpV)
w Gminie Miejskiej Kolo na rck2022" realizowanego w roku szkolnym 202212023.

1. Nazwa i siedziba organu oglaszajqcego konkurs:

Burmishz Miasta Kola
ul. Stary Rynek 1

62-600 Kolo

2. Przedmiot konkursu

Wyb6r realizatora,,Programu profilaktyki zakaheh wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja programu
polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno - edukacyj nej orazwykonaniu pelnego cyklu
szczepieri (dwie dawki) przeciwko zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
wSr6d dziewczg. w wieku 13lat (rocznik 2009) tczEszczajqcych do szk6l podstawowych na
terenie Gminy Miejskiej Kolo. Szczepienia bgd4 przeprowadzane na terenie miasta Kola.

Przedrniot konkursu obejmuj e:

a) przeprowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej wSr6d rodzic6dopiekun6w
prawnych i dzieci (dziewcz4t i chlopc6w urodzonych w 2009 r.); zaproszenie do udzialu
w spotkaniv z rodzicami lekarza zajmuj4cego sig problematykq raka szyjki macicy,
rozpowszechnianie material6w informacyjnych przedstawiaj4cych daurrc zzakresu HPV,
(w zwiqzku z obecn4 sytuacj4 epidemiologiczn4 dopuszcza sig zorganizowanie spotkania, akcji
iprzekazaniematerial6winformacyjnychwformiezdalnej),

b) powiadomienie rodzic6dopiekun6w prawnych dziewczqt objgtych programem
o terminach I i II dawki szczepienia (oraz o terminie dodatkowym),

c) uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu
szczepieri;

d) przeprowadzeniu badania kwalifikujqcego do szczepienia;
e) wykonaniu pelnego cyklu szczepienia (dwie dawki);
0 badania kwalifikujqce do szczepiefi oraz szczepienia realizowane bgdq w gabinecie

pielggniarskim w jednej ze szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo,
indywidualne szczepienia spowodowane sytuacj4 zdrowotr4 1ub losow4 bgd4 mogly byi
realizowane w siedzibie podmiotu realizuj4cego program,

g) dokonaniu stosownych wpis6w potwierdzaj4cych wykonanie szczepief. w dokumentacji
medycznej.

3. Na realizacj g zadartra bgdqcego przedmiotem konkursu przeznacza sig kwotg 80.300100 zt

4. W ramach realizacji przedmiotu konkursu zaszczepionych zostanie okolo 73 dziewcz1t
urodzonych w 2009 r. i uczgszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie Gminy
Miejskiej Kolo. Liczba ta mo2e ulec zmianie w zale2noSci od uz,yskania zgody
fia zaszczepienie od rodzicodopiekun6w prawnych oraz ze wzglgdu na zmiang liczby
dziewcz4tlczgszczaj1cych do szk6l podstawowych naterenie Gminy Miejskiej Kolo.

5. Termin realizacji zadanra- od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r.

6. Oferty na realizacjg zadarua mogq sklada6 podmioty spelniaj4ce wymagania okreslone
w szczegfilowych warunkach konkursu ofert.



7. Oferty pod rygorem odrzucenia moina skladad w terminie do dnia 18 listopada 2022 r.
do godz. 12:00 w formie pisemnej, w zamknigtej kopercie opatrzonej danymi oferenta -
nazwa i adres (lub pieczgci4 oferenta) z dopiskiem ,,Konkurs ofert na wyb6r realizatora
Programu prolilaktyki zakailefi wirusem brodawczaka ludzkiego (HPD w Gminie
Miejskiej Kolo na rok 2022 w roku szkolnym 2022t2023" w Punkcie Obslugi
Mieszkanca Utz1d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz). Oferta przes\ana za
po5rednictwem poczty lub pocztq kuriersk4 bgdzie traktowana jako zlohona w terminie, jeSli
zostanie dostarczona do siedziby organu oglaszajqcego konkurs do dnia 18 listopada
2022 r. do godz. 12:00. Oferty nadeslane po terminie nie bgdq rozpatrywane.

8, Szczeg6lowe warunki konkursu ofert, wz6r umowy, wz6r formularzaofertowego orazwzbr
oSwiadczenia dostgpne sq na stronie internetowej UrzEdu Miejskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej: www.bip.kolo.pl oraz w Wydziale OSwiaty i Spraw Spolecznych
Urzgdu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek I od poniedzialku do pi4tku w godz. 8oo - 15oo,

pok.111.

9. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pok6j nr 10.

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

11. Termin zwiqzania ofert4 ustala sig na 30 dni od dnia, w kt6rym uptynel termin skladania
ofert.

12. Oglaszaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany warunk6w konkursu lub odwolania konkursu
bez podaniaprzyczyny oruz zarnknigcia konkursu bez wyboru oferty.



Zalqcuikw 2

Burmistza,li,?;';li:?';f r',i,::tl%f :;:

SZCZEG0I,OWE WARI.]I\KI KONKURSU OF'ERT

n a wyb 6r r ealtzator a,, P ro gram u p ro fi lakty ki zakaLefi wiru s em b ro d awczaka
ludzkiego (HPD w Gminie Miejskiej Kolo na rok2LZ},,

realizowanego w roku szkolnym 202212023

$1
Uwagi wstgpne

1. Szczeg6lowe warunki konkursu - zwane dalej ,,szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert"
dotyczq wyboru realizatoru programu zdrowotnego w ramach ,,Programu profilaktyki
zakrtefiwirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022".

2. Celem konkursu ofert jest wyb6r najkorzystniejszej oferty odpowiadaj4cej warunkom
konkursowlmr.

3. W celu prawidlowego przygotowania i zlohenia oferty, oferent winien zapoznat
sig ze wszystkimi informacjami zawartymi w ,,szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

4. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia27 sierpnia2}}4 r.
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. rJ.22021r.
poz. 1285 ze zm.) zwanq dalej ,,ustawq" orazw ,,Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

5. Oferty mogq skladad podmioty lecznicze uprawnione do udzielania Swiadczefi zdrowotnych
zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 633, 655, 97 4, 1079).

$2
Zasady przygotowania oferty

1. Kahdy oferent moZe zlo2116 tylko jedn4 ofertg.
2. ZtoZeme ptzez oferenta wigcej niZ jednej oferty spowoduje jego wykluczenie z dalszego

postgpowania.
Koszty zwtEzane zprzygotowaniem i zNoheniem oferty ponosi oferent.
Ofertg na zadanie okreSlone w $ 4 nale}y skladad na formularzu ofertowym stanowi4cym
zalqcznik nr 4 do Zaruqdzenta Burmistrza Miasta Kola.
Oferent sklada ofertg zgodnie z Wmaganiami okreSlonymi w ,,szczeg6lowych warunkach
konkursu ofert".

6. Oferta winna byi sporz4dzona pod rygorem niewa2noSci w jgzyku polskim w formie
zapewniajqcej peln4 czytelnoSi jej tresci. Oferty nieczytelne zostan4 odrzucone.

7. Kuhdq strong oferty wraz z zalqcznikani podpisuje osoba (osoby) uprawniona(e) do
reprezentowania oferenta lub posiadajqca(e) pelnomocnictwo(a), kt6re naleZy dolqczyt, do
oferty. Podpis powinien byt zloZony w spos6b umoZlwiaj4cy identyfikacjg osoby, kt6ra go
zlo?yla.

8. Wszystkie miejsca, w kt6rych oferent nani6sl zmiany, winny by6 parafowane przez osobg
podpisujqc4 ofertg.

9. Kahdq strong oferty wrazzzaN1czonymi dokumentxninalely opatrzy1 kolejnym numerem.
10. Oferent moze wprowadzil zmiany lub wycofa6 z).oilon1 ofertg, jeheli w formie pisemnej

powiadomi zartawiajqcego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie p6Zniej jednak
niz przed uplywem terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty oznacza sig jak ofertg z dopiskiem ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie
oferty".

4.

5.



$3
Informacja o wymaganych dokumentach

1. W celu uznania waZnoSci oferty oferent zobowipany jest przed\o|yt nastgpujqce
dokumenty:
a) ofertg na formularzu zgodnie z wzorem okre6lonym w zalqcztttku nr 4 do Zarzqdzenia
Burmistrza Miasta Kola;
b) oSwiadczenie o zapoznaniu sig z dokumentami i akceptacji warunk6w konkursu (zal4cznik
nr 5 do zarzqdzenia);
c) wypis z rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnoSd leczniczq, o kt6rym mowa w art. 106
ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoficileczniczej,
d) odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub zaSwiadczenie o wpisie do Ewidencji
Dzialalno6ci Gospodarczej ;

e) kopie dokument6w po6wiadczajqcychkwalifikacje zawodowe os6b, kt6re bgdq braly udzial
w realizacji programu w zakresie objgtym przedmiotem konkursu (m. in. kopie dyplomu);
D kopia aktualnej polisy zawarcia umowy tbezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej
za szkody wyrzqdzone w zwipku z udzielariem Swiadczen zdrowotnych, r6wnieZ w zakresie
odpowiedzialnoSci cywilnej z t5rtulu przeniesienia chor6b zakuhnych, w tym zarrtenia wirusem
HIV, na okres ich udzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu
do jednego wypadku oraz wszystkich wypadk6w, kt6rych skutki objgte bgdq umowQ
ubezpieczenia wraz z kopiami dowod6w uiszczenia skladek naleZnych do dnia zloaeniaoferty;
g) oSwiadczenie o niezalegartiu z tytulu skladek na ubezpieczerie wobec ZIJS;
h) oSwiadczenie o niezaleganiu ztyfilupodatk6w;
i) oSwiadczenie, 2e sprzgt medyczny, lu?ywany do realizacji programu, spelnia wymogi
okre6lone w obowipujqcych przepisach prawa;
j) inne dokumenty i oSwiadczenia oraz informacje mog4ce miet zdartiem oferenta wptyw
na merytoryczn4 wartoS6 skladanej oferty;
k) oSwiadczenie o zapewnieniu dostgpnoSci przy realizacji umowy
zaruqdzeria Burmi strza Mi asta Kola,
l) oSwiadczenie, 2e produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu
Polski,
m) oSwiadczenie, ze wszystkie szczepionki bqd4 t|yte przeduplywem terminu waZnoSci,
n) oSwiadczenie, 2e lekarz zaangahowany w realizacjg akcji informacyjno - edukacyjnej
zajmuje sig tematykq,raka szyjki macicy i posiada do6wiadczenie w tym temacie.
2. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 lit c) - D, j) , oferent przedklada w oryginale lub
kserokopii poSwiadczonej przez oferenta za zgodnoSi z oryginalem (dotyczy kazdej strony
dokumentu).
3.ZanawiajQcy moze zaAqda| przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo56,
co do jej prawdziwoici, aZamawiaj4cy nie mo2e sprawdzi6 jej prawdziwo6ci w inny spos6b.
4.W zakresie zorganizowania akcji informacyjno - edukacyjnej Zamawiajqcy wymaga aby
osoba zaangahowana w prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnej zajmowala sig
problematykq ruka szyjki macicy i posiadala doSwiadczenie w tym temacie. Oferent sklada w
tym zakresie oSwiadczenie wraz z ofertq a w formularzu ofertowym przedstawia doSwiadczenie
edukatora.
5.Zamawiaj4cy powinien posiadai wlasnq strong internetow4. Spelnienie tego warunku bgdzie
niezbgdne w realizacji akcji informacyjno - edukacyjnej. Adres strony intemetowej oferent
przedstawia w formularzu ofertowym.
6.Zamawiajqcy ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodnoSci
i prawidlowoSci danych zawartychw ofercie.
7. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym winny byd zloZone wraz z tlumaczeniem na jEzyk
polski.
8. Dla uznania wa2noSci, oferta musi zawierat wszystkie wymagane w Szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert dokumenty, zalqczone zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

- zal4cznik nr 6 do

leczniczego na terenie



$4
Informacje o przedmiocie konkursu

Konkurs ofert dotyczy realizacji programu szczepiefiw zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
w ramach ,,Programu profilaktyki zakuhei wirusem brodawczata ludzkiego (Hpvtw Gminie
Miejskiej Kolo na rck 2022". Przedmiot konkursu bgdzie realizowany"w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r.

Opis przedmiotu konkursu:

1/ Gl6wny przedmiot - przeprowadzenie szczepierf, (2 dawki dla jednej osoby)
w roku szkolnym 202212023 dziewczqt urodzonych w 2009 r. i uczgszczaj4cych ao rrt 

"Oi

podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo; szczepionk4 przeciwko zakaieniom
wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 1 1, 1611 8,3 r,33,45,5ri 5 g.

2l Przedriot dodatkowy - przeprowadzenie akcji informaryjno - edukaryjnej wSr6d
dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 r. uczgszczajqcych do szk6l podstawowych
na terenie Gminy Miejskiej Kolo oraz wSr6d rodzic6w/opiekun6w prawnych adresai6w
programu.

Ad. 1) Gl6wny przedmiot:

- polega na przeprowadzeniu cyklu szczepiefi (2 dawki) dla jednej osoby szczepionk4
przeciwko zakaheniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,i6,l8,31,Zl,qS,SZ i Sg
wywolujqcym raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, oabynr, klykcin-koriclystych,
nowotwor6w gtrowy i szyi, brodawek plciowych. Szczepieniem w roku szkolnym ZOiZtiOZZ
bqd4 objqte dziewczgta urodzone w 2009 r. i uczgszczaj1ce do szk6l podstawowych na terenie
Gminy Miejskiej Kolo.
Przedmiot gl6wny obejmuje:
- uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepiefi;
- powiadomienie rodzic6dopiekun6w prawnych o terminie I i II dawce szciepienia (oraz
o terminach dodatkowych);
- przeprowadzenie badania kwalifi kuj Qcego do szczepienia;
- wykonani e szczepieria;
- dokonaniu stosownych wpis6w potwierdzaj4cych wykonanie szczepieh w dokumentacji
medycznej.
Szczepionka powinna byd dostgpna na polskim rynku i dopuszczona do stosowania w polsce.

W ramach tealizacji programu Zleceniobiorca zaszczepi szacunkowo okolo 73 dziewczgta(w roku szkolnyrn 202212023) urodzonych w roku 2O0g i uczgszczajqcych do szk6l
podstawowych na terenie miasta Kola. Liczbatamoae ulec zmianie w zale2ntSri oa uzyskania
od rodzic6ilopiekun6w prawnych zgody La zaszczepienie oraz ze wzglqdu na zmiani liczby
dziewczqt uczgszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kolo.W przypadku tiezaszczepienia z powod6w zdrowotnych dziewczqt Zleceniobiorca
w porozumieniu ze Zleceniodawcq ustali dodatkowy termin szczepienia poszczeg6lnej dawki.

Ad, 2) Przedmiot dodatkowy:
- polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno - edukacyjnej obejmuj4cej rozpowszechnienie
informacji o programie za pomocq Srodk6w masowego przekaia fpiuru lokalna, telewizja
lokalna, strona internetowa Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy), w formie papierowej (ulotii,
plakaty, itp.) w iloSci odpowiadajqcej co najmniej liczbie adresat6w programu iaoty"ry utot.g.
Materialy promuj4ce wykorzystywane przy prowadzeniu akcji in-formacyjno -- eaukacyine3
powinny posiadai w widocznym miejscu informacjg o treSci: ,,Program piofilaktyki zakazei
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo naiok ZOZZ" finansowany ze
srodk6w budzetowych Gminy Miejskiej Kolo oraz herb miasta Kola;



- przeprowadzenia edukacji zdrowotnej dotyczqcej protilaktyki zakailefi wrrusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) skierowanej do odbiorc6w programu tj.: dziewcz1t i chlopc6w urodzonych
w 2009 r. i rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu.
W ramach edukacji Zleceniobi orca zor ganrzuje:
a) spotkanie dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 r.,
b) spotkani e rodzic6w lopiekun6w prawnych adresat6w programu;
(w zwiTku z obecn4 sytuacj4 epidemiologicznqdopuszcza sig zorganizowanie spotkania, akcji
iprzekazarriematerial6wedukacyjnychwformiezdalnej),
- przedstawienia Zleceniodawcy harmonogramu akcji informacyjno - edukacyjnej w terminie
10 dni od dnia podpisania umowy;
- wsp6lpracy zlekarzem zajmuj4cym sig problematyk4 raka szyjki macicy.

$s
Organizacja szczepiefi

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

a) dostarczenia Zleceniodawcy harmonogramu realizacji szczepieri w terminie 10 dni od
podpisania umowy; harmonogram podlega zatwierdzeniu przezZleceniodawcg;
b) dorgczenia formularza dotyczqcego wyraZenia zgody rodzic6dopiekun6w prawnych na
zaszczepienie dziecka do rodzic6dopiekun6w prawnych dziewczqtobjgtych szczepieniami,
c) powiadomienia rodzic6wlopiekun6w prawnych adresat6w programu o I i II dawce szczepieh
(oraz o terminie dodatkowyrn),
d) uzyskania pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu
szczepief. obejmuj qcego 2 dawki,
e) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikuj4cego do szczepienia przed krtd1 dawkq
szczepienia;
f) wykonania szczepienia obejmuj4cego 2 dawki podane w odstgpach zalecanych przez
producenta szczepionki;
g) wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (ksi4zeczka zdrowia, karta
szczepieri); wydania stosownego zaiwiadczenia osobie zaszczepionej po podaniu kuzdej kolejnej
dawki szczepionki; pisemnego powiadomienia o fakcie szczepienia lekarzy rodzinnych
wla6ciwych dla zaszczepionych dziewczynek w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia
szczepienia ostatniego z serii; ustalenie lekarza rodzinnego dla osoby szczepionej naleby
do zadah Zleceniobiorcy;
h) udostgpnienia przynajmniej j ednej linii telefon icznej przeznaczonej do udzielania informacji
odno6nie szczepief;
i) nrtylizowania n?ylych material6w i
z obowi4zuj4cymi przepisami.

sprzgtu medycznego na sw6j koszt zgodnie

2. Dob6r podwykonawc6w nale2y do obowi4zk6w Zleceniobiorcy.

s6
Zob ow iqzania Zlecenio d aw cy

Zleceniodawc a zobovviqzttje sig do :

a) uzyskania zg6d na przefv,rarzanie danych osobowych w celu utworzenia listy adresat6w
zadaniq'
b) wyslania imiennych zaproszei do rodzic6dopiekun6w prawnych dziewczqt objgtych
szczepieniami na spotkanie w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej (w przypadku organizacji
spotkania w formie stacjonarnej),
c) udostgpnienia sali na spotkanie inauguracylne oraz inne spotkania organizowaneprzez
ZleceniobiorcA w ramach programu, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu pomigdzy stronami
(w przypadku organizacji spotkania w formie stacjonamej),
d)powiadomienia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego o rozstrzygnigciu
konkursu.



s7
osoby uprawnione do porozumiewania sig z wykonawcami

osobami upowainionymi przez Zleceniodawca do kontakrowania sig z Zleceniobiorcami s4:w zakresie spraw zwiqzanychzprzedmiotem konkursu i w zakresie spraw formalnych: KarolinaMarczak - Starszy lnsPektor Wydziafu Oswiaty i Spraw Spolecznych urzgdu Miejskiego
w Kole, telefon: 63126-27-552.

Termin i -i.irlSrnadania oferty

1' Oferty wtaz z wymaganymi zalqcz.rukami pod rygorem odrzucenia nalezy zNoLyt w terminie
do dnia 18 listopada 2022 r. do gldz, 12t00 z dopiskiem ,,Konkuis ofert na wyb6r
realizatora Program_u profilaktyki zakurilefi wirusem brodawczaka ludzkiego (HpV)
w-Gminie Miejskiej Kolo na rok2022 w roku szkolnym 202212023,, w punkcL oistugi
MieszkancaUtzqd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz). Oferty nadeslane po termini"e
nie bgd4 rozpatrywane.

2. Otwarcie ofert nast4pi 18 listopada 2022 r. o godz. 12:30 w budynku Urzgdu Miejskiego
w Kole, ul. Stary Rynek l, pok6j nr 10.

Termin ffirri" ofert4
oferent zwiqzany jest ofert4 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

ro^ir;u$riolkursowa
Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Kola.

$11

l. podana w ofercie 
".nu 

**,of[tffil}]:'*?ffit}Lr*.n cyfrowo i slownie, nettoi brutto. Cena musi uwzglgdnia6. wszystkie wymagania niniejszych ,,,Szczeg6l'olvychwarunk6w konkursu ofert" oraz obejmowa6 wsze[ie koszy, jakie poniesie Zleceniobiorcaz tyttilu nalezytej oruz zgodnej 
-z 

obowi4zuj4cymi przepisami realizacji przedmiotu
konkursu.

2. Ceng brutto nalely wyliczyl zgodnie z ustaw4 z dnia 11
od towar6w i uslug.

marca 2004 r. o podatku

3' Ceng podan4 w Formularzu Ofertowym nalezy podai z dokladnoSciq do dw6ch miejsc
po przecinku.

4 ceny okreslone przez Zleceniobiorca nie podlegai4 zmianom.
5. Nie dopuszcza sig stosowania upust6w, opust6w,-rabat6w.

s12

1. Zleceniodawca oceni i por6wna j"ffn'n[:"-1.:.t":"
- zostan4 zholone przez Zleceniobiorc6w i odpowiada6 bgd4 wszystkim wymaganiom
okreSlonym w,,Szczeg6lowych warunkach konkursu of..t,'.
2. Krlerium oceny ofert stanowi: - najniz sza cena _ 100%
3 ' Kryterium ceny bgdzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym
iprzeliczone wg wzoru:

^ najntzsza oferowana cena

cena badanej oferty
x 100



Wybrana zostanie oferta, kt6ra uryska najrvyiszq ilo66 punkt6w w kryterium ceny.4' Jeaeli zleceniodawca nie moZe dokonai yb$ "t ntnajkorzystniejszej ze wzglEduna to,2e zostaly zloaone oferty o takiej samej cenie, zleceniodlwca wezwie Zleceniobiorc6w, kt6rzyzlozylite oferty, do zlozsniaw terminie okredlonym pri"rzt"""niodawca ofert dodatkowych.5' Zleceniobiorcy,. skladaiqc oferty dodatkowe; ,il mog4 zaoferowa6 cen wyzszychnia zaofer owane w zlozonyCh ofertaclL

s13

1. Rozstrzvgniscia.konkursu o"olTIlfl*,lr.1.'irT$I'rffi ra podstawie wniosku KomisjiKonkursowej powolanej w celu przeprowadreriu postlpowania tori.rrro*.go.'2' Komisja Konkursowa niezwloc ziie zawiadurniu nu pisrni. or.r.nt6w o zakoirczeniu konkursui jego wynikach oruz zarrieszcza informacjg ,u rtrooi. internetowej girl;ty* InformacjiPublicznej Miasta Kola.
3'. Z oferentem wybylym w wyniku konkursu, zostanie zawarta umowa w terminie 2l dniod dnia rozstrzygnigcia konkursu.

zmianawarunk6w u"rfJi, Iub odwotanie konkursu

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do :

1 . zmiany warunk6w konkursu lub odwolania konkursu bez podani a przyczyny,2. zamknigcia konkursu bez wyboru ofert.



Zalqcaik nr 3
do Zarzqdzenia Nr OA.0050.*ttZOZZ

Burmistrza Miasta Kola z dnia 2 listopada 2022 r,

UMOWA

o zlecenie wykonania rrPro gramu profi laktyki zakaLefi wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPD w Gminie Miejskiej Kolo na rok2022" w roku szkolnym 20ZZ120Z3

zawarta dnia ....2022 r, pomigd4y Gmin4 Miejsk4 Kolo, z siedzib1 w Kole,
ul. Stary Rynek 1, NIP 666 20 46 949, zwanqw umowie ,rZleceniodawc4", reprezentowanqprzezi

a

z siedzibq w .......... wpisan4 do rejestru
podmiot6w wykonuj qc y ch dzialalnoSd leczn icz4 po d
REGON reprezentowanym ptzez:
,rZleceniobiorcq"

numerem .. . .. NIP
zwanq w umowie

Na podstawie art. 48 ust. I i 4 ustawy z dria27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Slodk6w publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), Uchwaty
Nr LIV/53812022 Rady Miejskiej Kola z drna 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjgcia,,programu
profilaktyki zakahei wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Uigslle.; folo n--a rok
2022" oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, sporz4dzono umowg nistgpuj4cej treSci:

s1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji ,,Program profilaktyki zaka1efr
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na ,ik2022" w roku szkolnym
202212023, zwany w dalszej czglci umowy programem. Szczepieniem bgd4 objgte dziewcigta
urodzone w 2009 roku i aczgszczajqce do szk6l podstawowych na terenie miasta Koia.
2- .Lista dziewcz1t urodzonych w 2009 roku i uczgszczajqcych do szk6l podstawowych na terenie
miasta Kola stanowizalqczniknr I do umowy.

$2
1. w ramachrealizacjiprogramu Zleceniobiorca zobowiqzany jest do:
a) przedstawienia Zleceniodawcy harmonogramu akcji informacyjno - edukacyjnej w terminie

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

o programie za pomocq Srodk6w masowego przekant (prasa lokalna, telewizja lokalna, stroria
internetowa Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy oraz w formie papierowej lulotki, plakaiy, itp.)
w iloSci odpowiadaj4cej co najmniej liczbie adresat6w programu ldotyczy ulotek)c) umieszczenia w widocznym miejscu na materialach promujqcych akcjE informacyjno -
edukacyjn4 informacji o treSci ,,Program profilaktyki zakazenwirusem brodawczaka ludTkiego
(HPV) w Gminie Miejskiej Kotro na rok 2022 finansowany ze Srodk6w bud2etowych Gmiiy
Miejskiej Kolo" oraz herbu miasta Kola;

d) przeprowadzenia edukacji zdrowotnej dotycz4cej profilaktyki zakazert wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) skierowanej do odbiorc6w programu tj.: dziewczqt i chlopc6w urodzonychw 2009 r. i rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu. W ramach edukacji
Zleceniobiorca zorganintje; a) spotkanie dziewczqt i chlopc6w urodzonych w 2009 i.,
b) spotkanie rodzic6w/opiekun6w prawnych adresat6w programu; 1w zwi4zku z obecnq



sytua.cjq epidemiologigrya dopuszcza sig zorganizowanie spotkania, akcji i przekazanie
material6w w formie zdalnej),

e) wsp6lpracy zlekarzemzajmuiQcym sig problematykq raka szyjki macicy.3. CzynnoSci, o kt6rych mowa w ust. I lit. b), c), d), $ , ileceruobiorca wykona w ramach
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 9 ust. 3 umowy.

$3

1 . w celu przepr ow adzenia szczepieh zlecenrobiorca zob owiqzany j e st do :
a) dostarczenra Zleceniodawcy harmonogramu realizacji szczepieri w terminie do l0 dni od

podpis ania umowy ; harmono gram podle ga zatwier dze,ruu pr zei Zleceniodawcg ;
b) dorgczenia formularza dotycz4cego wyrazenia zgody rcdzic6wlopiekun6w prawnych na
zaszczepierie dziecka najplinrej w dniu szczepienia;
c) powiadomienia rodzic6dopiekun6w prawnych adresat6w programu o I i II dawce szczepieh
(oraz o terminie dodatkowym),
d) uzyskania pisemnej zgody od rodzica
szczepieh obejmuj4cego 2 dawki,

lub opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu

e) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikujqcego do szczepienia przed kuidq dawk4
szczepienia;
f) wykonania szczepienia obejmuj4cego 2 dawki podane w odstgpach zalecanychprzezproducenta
szczepionki;
g) wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (ksiqzeczka zdrowia, karta
szczepieh); wydania stosownego zaswiadczenia osobie zaszczepionej po podaniu kazdej kolejnej
dawki szczepionki; pisemnego powiadomienia o fakcie szczepienia letarryrodzinnych wiaSciwych
dla zaszczepionych dziewczynek w terminie 14 dni od daty przeprowad zenia szczeprenia ostatnilgo
z serii; ustalenie lekaruarodzinnego dla osoby szczepionej naleZy do zadahZleceniobiorcy;
h) udostgpnienia przynajmniej jednej linii telefonicznej przeznaczonej do udzielania informacji
odnoSnie szczepien;
i) zutylizowania zrtZytych material6w i sprzgtu medycznego na sw6j koszt zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami.
2. CzywroSci, o kt6rych mowa w ust. I Zleceniobiorca wykona w ramach wynagrodzenia, o kt6rym
mowaw$9ust.3umowy.
3. W razie potrzeby zatrudnienia podwykonawc6w obowi4zek doboru podwykonawc6w nale2y
do .Zleceniobiorcy.. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy ielnq odpowiedzialnoS|
za dzialania i zaniechania Podwykonawc6w , w tym w szczeg6lnoSci za szkody po1*tul" w wyniku
dzialai b1d? zaniechan Podwykonawc6w.

Przy realizgcii programu Zleceniobiorru ,oto*i| l1n, :"udo zachowania praw pacjenta, nalezylej
staranno5ci, zgodnej ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami'etyti ,u*oao*.j,
zapewnienia sprzgtu medycznego i wzqdzeri niezbgdnych do reaiizacji p.ogra.rru, spetniajqcyc"h
normy praw.ne.

ss
Zleceniodaw ca zobowiqzuj e sig do :

a) uzyskaniazg6dnaprzetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia listy adresat6w zadania;
b) wyslania imiennych zaproszeh do rodzic6dopiekun6w prawnych dziewczg. objgtych
szczepieniami na spotkanie w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej (w przypadku organizacji
spotkania w formie stacjonarnej),
c) udostgpnienia sali na spotkanie inauguracyjne oraz inne spotkania organizowan e przez
ZleceniobiorcA w ramach programu, po wczeSniejszyrn uzgodnieniu terminu pomigdzy stronami
(w przlpadku organizacji spotkania w formie stacjonarnej)
d) powiadomienia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o rozstrzygnigciu konkursu.



1. Cena jednostkowa za
(strownie:

1' w rama ch realizacii programu Zleceniobiof"f, ,urrrrepi szacunkowo okolo 73 dziewcz5arki
urodzonych w 2009.t. i tczgszcTaj+cvch do szk6l podstawowych na terenie miasta Kola. Liczbata moze ulec zmiani e w zaleintodci od yalkania zgody na zaszczepienie od rodzic6yopi.k*;;
prawnych oraz ze wzglgdu na zmiang liczhy dzieiczqt u"rE rrrqqych do szk6l pods;*;;t"h
na terenie miasta Kola.

s7
Realizacja programu, o kt6rym mowa_ w $ l, rozpoczyna sig z dniem zawarcia umowy,
azakofrczona bgdzie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

$8

oferta Zleceniodawcy stanowi integralnQ czgs6 umowy - zalqczniknr 2 do umowy.

se
wykonanie szczepienia dla jednej dziewczyrki wynosi brutto

zlotych).

2. cykJ szczepieri sklada sig z dw6ch dawek jednostkowego szczepienia.

3. Zleceniobiorca za wykonanie zadania, o kt6rym mowa w $ l, otrzyma wynagodzenie, kt6re
{anowii bEdzie iloczyn ceny jednostkowego szczepienia, o ttor.3 -o*u w ust. I oraz iloSci
faktycznie wykonanych szczepieh wykazanych w 

-sprawozdaniu 
merytorycznym. Calkowita

:*::: -*::::i,..}&"ff moze przewoczyd kwoty brutto 
- 
............. (slownie:

4' Rozliczenie i yyqlata wynagrodzenia okreSlonego w umowie nast4pi po wykonaniu
poszczeg6lnej dawki szczepienia. Zleceruodawca wyplaci Zleceniobiorcy wynagrodzeniew trakcie trwanla *9*y za wykonanie poszczeg6lnych dawek szczepiinia (alir6wniez
termin6w dodatkowych) pod warunkiem przedlozenia sprawozdan'ia merytorycznego
zwykonanej czgsci zadaniawrazzrachunkiem. Wroku 2022plinowane jestpodaniepi"r*rij
dawki szczepienia (maksymalne koszty dla 73 dziewczyn t ..........:....-... zl), natomiasi
y roku 2022 planowane jest podanie drugiej dawki szczepieria (maksymalne koszty aU il

5' Podstawg wyplaty wynagrodzenia stanowil bgdzie rachunek wystawiony przezZleceniobiorca
na Gming Miejsk4 Kolo, ul. Stary Rynek 1,62-600 Kolo, NIp 666-Zil +a 949, do kt6rej
dolqczone bgdzie sprawozdanie merytory czne zwykonania programu.

6. Sprawozdanie merytoryczne w foryi: pisemnej powinno zawieral listg os6b, u kt6rych
przeprowadzono szczepienia, z podaniem nazwisla, imienia, nulneru pESEL oraz adresu
zarrieszkania.

7. Rachunek oraz sprawozdanie merytoryczne Zleceniobiorca przekan$e Zleceniodawcy
w terminie 14 dni od daty wykonania poszczegllnego szczepienia.

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

sprawozdaniem merytorycznym

9. W razie stwierdzenia nieprawidlowoSci w sprawozdaniu merytorycznym Zleceniodawca zwr6cije Zleceniobiorcy wyznaczai4c termin ich usunigcia i jednoczesnie wstrzyma do tego terminu
wyplatg wynagrodzenia.

otrz).rnania przez Zleceniodawcg rachunku wraz ze
zzastrzeleniem ust. 9.



10. Na wniosek Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowi4zuje sig udzieli6 wszelkich dodatkowych
informacji iprzedlozyi wszystkie dokumenty niezbgdne do rozliczeniarealizacji umowy.

$10

I . Zleceniobiorca zobowiEzany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do prowadzenia
sprawozdawczoSci statystycznej oraz innej dokumentacji odzwierciedtajaiej realizicjg za6ania
w spos6b umozliwiajqcy jej kontrolg.

2. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do poddania kontroli realizacji zadania ptzezosoby upowaznione
przez Zleceniodawc9 w trakcie jego wykonywania lub po zakohczeniu, w szczegOlnoSci w zakresie
oceny jakoSci tealizacji przedmiotu umowy, sposobu i rodzaju prowadzinej dokumentacji
zwi?zanej z merytorycznym rozliczeniem umowy oraz stanu 

-wytonania 
umowy. W ,uri,

stwierdzenia nieprawidlowoSci w wyniku przeprowadzonej kontroli Zleceniodawca okresli spos6b
i termin ich usunigcia.

s11

Umowa moze zosta1 rozwi}zana przez Zleceniodawcg z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie usunie nieprawidlowoSci stw[rdzonych
w wyniku kontroli w wyznaczonyn terminie.

s12
1. Umowa mo2e zostac rozwiqzana przez Zleceniodawcg ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy:
a)Zleceniobiorca nie podda sig kontroli przez Zleceniodawcg w zakresie objgtym umow?;b) Zleceniobiorca nie przedstawi Zleceniodawcy sprawozdania merytorycznegoz wykonania programu zdrowotnego w terminie wskizanym w $ 9 ust. 1;
c) Zleceniobiorca naruszy inne postanowienie umowy.

s13
l.W przypadku rozwi4zania umowy na skutek okolicznoSci okreSlonych w $ 11 oraz na skutek
okolicznoSci wskazanych w $ 12 umowy, Zleceniobiorca zaplaci Zleceniodlwcy karg umownQ
w wysokosci 5 oh kwoty wynagrodzenia okreslonego w $ 9 ust. 3 umowy.
2.Kara umowna zostanie potr4cona z rachunku Zleceniobiorcy.

$141' Zleceniobiorca oSwiadcza, i2 posiada zawartq umowg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej za szkody wyrzqdzone w zwiqzku z tdzielaniem Swiadc rih rdro*otnych.
2. Za szkody wyrz}dzone w zwiqzku z realizacj4 zam6wienia odpowiedzialnoSi ponosi
Zleceniobiorca.
3. Przy wykonywaniu umowy Zleceniobiorca zobowiqzany jest, zgodnie z ustawq z dnia 19 lipca
2019 t- o zapewnianiu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi pttrzebami, do zapewnienia tej
dostgpnoSci odbiorcom umowy, zgodnie z olwiad,czeniem zloaonymwyaz zofert4 reaiizacji zad,anii

s1s

Wszelkie spory mog4ce powstad w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy, Strony poddaj4 pod
rozstrzygni gci e S 4dowi wlasciwemu dl a si edz iby zrecenio d awcy.

$16

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4 fo.*y pisemnej pod rygorem niewaznoSci
wylqcznie w formie aneksu podpisanego przezobie strony.



s17W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow? zastosowanie majq:a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. z 2022 r.
poz. 1360),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

$18
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, z czego dwa dla Zleceniodawcy
i j eden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:



do z arzqdzen," *, o,filfffii/. ii /,
Burmistrza Miasta Kola z dnia 2 lhtopada 2022 n

F'ORMULARZ OF'ERTOWY

do otwartego konkursu ofert na wyb6r realizatora,,Programu profilaktyki zakrteft
wirusem brodawczaka ludzkiego (Hpv) w Gminie Miejskiej-Kolo na rok 2ozz-

realizowanego w roku szkolnym 2022/2023

CZ\SC I: DANE O OF'ERENCIE

( pelna nazwa oferenta)

(i;: i;i; ;;, i;, ";;;; "-);,;

in;;;;;;,",y ;;;;;;;; ;,o,u,, fi:o*,",s, ,i):,n,,, no,*,;:i,;,;;;;;:s:; ;;;;,;;;; i ;,;;;;i,:;;

NIP)

(REGoN)

QVazwa banku i nr konta bankowego)

(Osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu - imig i nazwisko, nr telefonu)

or;;;|;;;"w;;;;;";;;;;;;;;;';'i;,*j; ;;:;;;;,';;:;;;:;;:i;;,;;,;; i;i;;;;;;t

(adres wlasnej strony internetowej przeznaczonej do prowadzenia
akcji informacyjno - edukacyjnej)



CZ\SC II: INFORMACJE O PERSONELU MEDYCZII-YM PRZEWIDYWAI\IYMDO REALTZACJTSWMOCZTN

1' Imienny wkaz os6b, kt6re bgdq realizowaly swiadczenie zdrowotne w ramach programuobj gtego przedmiotem konkursu:

Kwalifikacje

2. Wykaz zaN1czonych kserokopii:
za(wiadczeni a, certyfi katy :

dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje w/w os6b,

3' Informacje o osobie/ osobach, kt6re bgd4 realizowaly akcjE informacyjno - edukacyjn4(edukator) wraz z odniesieniem do problemutvli- ,utu szyjki 'macicy 
(wedlugszczeg6lowych warunk6w konkursu.. gftrt wymffia jest *.i,olp*"" z lekarzemzalmtjqcym sig problematyk4 raka szyjki macicy). 

-'o---

Kwalifikacje



C ZuSC TII: SZC ZE G 6 I, O WA KALKULA C JA KO SZT OW REALIZAC JI
PRZEDMIOTU KONKURSU

_oferuiE wykonanie przedmiotu konkursu w zakresie okreslonym w ogloszeniu
konkursowpn i szczeg6lowych warunkach konkursu ofert zanastgpui4cq ceng:

(cena calkovntazaszczepienia 73 dziewczynek) c ''
zalqcznq ceng..

cena netto slownie
cena brutto . slownie ......

w tvm:

cena jednostkowa za wykonanie szczepienia dla jednej dziewczynki:
Cena netto
slownie.
VAT.
Cena brutto
slownie

Cena jednostkowa za wykonanie pelnego cyklu szczepien(2 dawki) dla jednej dziewczy*i:

Cena netto
slownie

%

VAT
Cena brutto
slownie

r(oszty realizacji programu w podziale na rok 2022 i2023Na calkowity koszt programu sklada sig koszt prr"p.o*uo zerua akcji informacyjno -edukacyj nej oruz koszt przeprowad zenia szczepieri.

Lp. Imie i nazwisko DoSwiadczenie



CZE,SC IV: TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU KONKURSU
zobowi}najg(emf) 

-til wykonai przedmiot konkursu w terminie okreslonym przezZleceniodawca, tj. od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r.

czqSc v: wARuNKI pr,ATNoScr

Akceptuj emy nastgpuj4ce warunki :

1' Zleceniobiorca.za yrlonanie przedmiotu konkursu, o kt6rym mowa w $ 1 umowy,otrzyma wynagrodzenie, kt6re bgdzie *T".Tgll;;;;; ceny jednostkowego szczepienia,o kt6rej mowa w $ 9 ust' 1 umowy oraz ilo$ci rrmyrrni'. wykonanych szczepiefrwykazanychw sprawozdaniu merytorycznym.
2' Rozliczenie i uwlata wynagrodzenia 

.okreslonego w umowie nast4pi po wykonaniuposzczeg6lnej dawki szczepienia(at i termi"o* aoau?t owych) zgodnie z g 9 umowy.3' Rozliczenie i wyplata wynaSodzenia 
"r*"si"rrg" w umowie nast*pi po wykonaniuposzczeg6lnej dawki szczepienia, jak i t".mi"u Eooatkowego. zr.."lioou*ra wyplaciZleceniobiorcy wynagrodzenie w'trakcie trwania ;"*y za wykonanie poszczeg6rnychdawek szczepienia (iak r6wnie2 termin6w aoaa*ovi.y.frl pod warunkiem przedloZeniasprawozdania merytorycznego z wykonanej czgsci 

"iaiiiuwraz zrachunkiem . w rola2022planowane jest podani! pi".i'.rc: 
"r"ry 

,r.irepreniiiffir*rne koszty dla73 dziewczynek""' zl)' natomiast w roku 2022.planiw; j;;"danie drugrej dawki szczepienia(maksymalne koszty dla.73 dziewczynet<iU dawka) _'._..:........ .................,.:zN).

I 
r::.r.:: 

.. ::. ::**ie 
umowy rurtapi przelewem nu. .urr,*.k b.rk;r,; Zleceniobiorcy

9d daty d"'t"*;;;i" ,"ri,rrr.; ;; ;il;il; ii;;;;il;;; ';; r1Hj}1.;oorlTZleceniodawc7bezzastrzeaefi sprawozdani"_;".;;;;r;y*.
5. za datg platnosci strony przyjmuiQ datg na poleceniu p.zerewu Zreceniodawcy.6' Platnosd nast4pi po t'piredni- .pru*areniu rachunkffi ez zleceniodawca pod wzglgdemyleryory cznym, formalnym i rachunkowym.
7. w przypadku, gdy rachunek nie.-spelni wymagan pod wzgrgdem merytorycznym

*hffil:#. i rachunkowvm, zostanie'r*ro"ory- Zi.".riouio."y"ulr- otowiu,t u zapraty

CZESC VI : OSWIAD CZENI E ZLECENIOBIORCY
Oiwiadczamy, ie:

i;r.u.,f}J#jXlrT[!*r) 
wvkonanie calosci niniejszego przedmiotu konkursu zgodnie

A*r,"J:iffi;r""1ffiI'4ze 
nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczynasis wraz z uplywem

3. akceptujg(emy) bez zastrzehenprojef-t urolrry przedstawiony w zar4czniku nr 3;4' w przlpadku uznaria mojej (nasiej) or"rtv'r'u-nuitorryrtri"ir r4,'riii*ipujg(emy)sig zawrzeo umowg w miejscu i t..ri"i" *.k-*y* poiil n"""niodawca,5. zam6wienie zarnierzamyr nie ,^ori"u*y-y powierzy. podwykonawcomw nastgpuj4cym zakresie:

Zakres prze



6' ponosimy peln4 odpowiedzialnos6 za dziaLania i zamechania podwykonawc6ww zw iqzku z rcalizacj 4 zam6wienia.

czqSe ur: zAt 4czNtlil Do NINIEJSZEJ oF,ERTy

1' ofertg na formularzu zgodnie zwzorem okreslonym w zalqczniku nr 4 do ZarzqdzeniaBurmistrza Miasta Kola;
2' oswiadczenie o zapoznaniu sig z dokumentami i akceptacji warunk6w konkursu(zal4czniknr 5 do zarz4dzenia);
3' wypis z rejestru podmiotow wykonuj4cych dzialalnosi leczni czq, okt6rym mowa w art.106 ustawy zdrua l5 kwietnia 20li r. o diiutulnoscilecniczej,4' odpis z Krajowego 

.Rejestru sqdowego lub zaswiad izenie o wpisie do EwidencjiDzialalnoSci Gospodarczej ;5' kopie dokument6w poswiadczajqcych kwalifikacje zawodowe os6b, kt6re bgd4 bralyudzial w tealizacji programu w zaLresie objgtym przedmiotem konkursu (m. in. kopiedyplomu);
6' kopia aktualnej polisy zawarcia umgwy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnejza szkody u'ry'rzqdzone w zviqzku z udzielaniem dwiadczeri zdrowotnych, r6wniez w zakresieodpowiedzialnosci grwilnej z tytt:/ru przeniesienia chor6b zakuznych, w tym zarazeniawirusem HlV, na okres ich tdzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej wodniesieniu do jednego wypadku oraz wszystkich wypadk6w, kt6rych ,r.itti objgte bgd4umow4 ubezpieczenia wraz z kopiami dowtd6w uiszczenia skladek nale2nych do dniazlohenia oferty;
7. oswiadczenie o niezareganiu ztyturuskladek na ubezpie czeniewobec ZUS;8. oSwiadczenie o niezaleganiu ztyiilupodatk6w; 

L )

9. oswiadczenie, Le.sprzgt medyczny, uzywany do rearizacji programu, spelnia wymogiokreSlone w obowipuj4cych prr"piru"h prawa;
10' inne dokumenty i oswiadcz"iiu ori, informacje mogQce mie6 zdaniem oferenta lvplywna merytorycznq wartoSi skladanej oferty;
11' oswiadczenie o zapewnieniu dostgpnosci przy realizacji umowy - zalqcznik nr 6 dozar zqdzenia Burmi strza Miasta Kola,
12' oswiadczenie,2e produkt leczniczyjest dopuszczorLy do obrotu leczniczego na tereniePolski,
13' oswiadczenie,Ze wszystkie szczepionki bgd4 uzyleprzeduplywem terminu wa2nosci,14' oswiadczenie, 2e lekaru , guir**y w iealiz*:E ut"ji informacyjno - edukacyjnejzajmuje sig tematyklrukaszyjki macicy i plsiada doSwiadczenie w tym temacie.

WszelkE korespondencjg w sprawie postgpowania konkursowego proszg kierowai na adres:

(czytelny po dpi s Zl eceni obiorcy I ub upowaznione go
przedstawiciela)

(miejscowoS6, data)

Ofertg wroz z zalqczni.kami skladamy na kolejno ponumero\ryanych
i podpisanych stronach)



zgodnie z art. t3 T,,-i,*f. l^'fJl#,ilHrH*,trffiEuropejskiego i Rady (UE)20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 i. w sprawie ochrony os6b fizyc zrrych w zwiryo.tzprzetwarzaniem dany_ch osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych orazuchyl enia 
-dyrektywy 9 5 / 46 tw E, zwanym dal ej RoDo, informuj e, 2e :1' Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w rJrzgdzieMiejskim

- w Kole jest Burmistrz Miasta Kolazsiedzib4 w kole, ul. stary nyneti o 2-600Kolo.2' Przez Administratorazostalpowolany Inspektor octrony Danycl, zkt6rymmog4 sigPafstwo kontaktowad elektronicznie wysyraj4c 
- 

informacjg pod adres:inspektor@osdidk.pl
3' Celem przetwaruania Pafstwa danych jest rozpatrzenie zlozonej przezparistwa oferty

swiadczenia 
Yslug w ramach ,,Programu p.odhktyki zaka2efi*i*r.. brodawczaka

ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej KoL na ,oi zo22",ewentualne zawarcie przez
Paristwa umowy na Swiadczenie oferow_anej uslugi, atakkeprr."t o*y*Lie na poczet
]<ontrofi Projektu oraz innych kontroli przewilzianych przepirurri pru*a, w tyrnkontroli skarbowych.

4' Podstawq prawn4 ptzetwarzaria Pafrstwa danych bgdzie: art. 6 ust. I lit. bRozporz4dzenia UE 20161679 z dnia27 kwietni a'20I6 r. 1aut.i ,,Rozporz4d zenie,,) tj.
niezbgdnosd do wykonania umowy lub do podjgcia dzialanna-panstwa z46anie przed
zawarciem umowy otaz art.6 ust. 1 lii. ; Rozporz4dzenia, tj. niezbgdnoS6 dowypelnienia obowi4zku prawnego ci4zilcego na administratorze. "

5' Z uwagi na koniecznoSi zapewnienia odpowiedniej orgafizacji dzialalno6ci UrzgduPani/Pana dane 
-osobowe mog4 by6 przekuryiun nastgpui?cym kategoriomodbiorc6w wsp6lpracuiqcych, w tym: dostawcom usrug technicznych,

otganizacyjnych i prawnych, umozliwiajecvm prawidlowe zarzqdziie orazrcalizacjg
zadafi statutowych i ustawolyych urrgid Miejskiego. Dane te powierzane sq na

_ qodggrwie i zgodnie z obowi4znj4cymi pizepisami.
6' Pani/Pana dane osobowe nie bgdqprzikazwane do paristw trzecich lub organizacji

migdzy,narodowych.
7. okres, przez kt6ry pani/pan dane osobowe bEda przechowywane zgodniez przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwainyml archiwach oraz przepisami

rozpotzqdzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jeinolitych rzecio*yrr, wykaz6w
akt otaz instrukcji w sprawie organizacji i zakresutliil*iu'ur"hiw6w zJkladowych.8' Posiada Pani/Pan prawo do: z4dania od administratora dostgpu oo aanycrr osobowych,prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzat;a; prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ptzetwarzania, prawo do przenos zenia darty.h, pru*o do usunigciadanych na warunkach okreslonych ; RoDo, prawo do cofnigcia zgody,
w przypadku, gdy podstaw4 przetwarzaniabyrawydana zgoda. 

- -----:

9' W zwiTku z ptzetxarzaniem Pani/Pana danych osoboiych przysluguje pani/panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. PrezesaUrzgduO"irory Danych.

10' Podanie danvch. osobowych jest *y-ogi.- ustawow5rm i jest pani/pan
zobowiqzana/y do ich podani4 w pirypaah niepodania a*v"rr- osobowych
niemozliwe bgdzie dokonanie wyboru ir.rtv oraz podlisanie umo,i.y na realizacjg
zadaniapublicznego.

11' Pani/Pana dane osobowe nie bgdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany w tym
r6wnieZ nie bgdq wykorzystywane do profilowania.
Zapozna\em(-am) sig ztrescilklauzuli informacyjnej, w tym z informacj4 o celu i sposobachprzetwatzania danych osobowych oraz prawie oostglu do tresci .woi"li darych i prawie ichpoprawiania.

ldatai czytelny podpis osoby, kt6rej dane osobowe sq przetwarzaner



Zalqcznik nr S
do zarzqdzenia Nr OA. 0050.,10f .2622

Burmistrza Miasto Kola z dnia 2 listopada 2022 n

(pieczgi lub dane Zleceniobiorcy) (miejscowo56, data)

OSWIADCZENIE oFERENTA

OSwiadczam,2e zapoznalem sig i akceptujg:
a) treS6 ogloszenia;
b) szczeg6lowe warunki konkursu oferl;
c) projekt umowy o zlecenie wykonania ,,Programu profilaktyki zaka1eh wirusem

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo na rok )022" w roku szkoll),rn
2022/2023.

JednoczeSnie WraZam zgodg na przyst4pienie do konkursu.

(czytelny podpis Zleceniobiorcy lub upowaZnionego przedstawiciela)



- do zauqdzenia *r rn.';;!;:i;t;;;
Burmistrza Miasta Kola z dnio 2 listopada 2022 n

ffieczgl lub dane Zleceniobiorcy) (miejscowoS6, data)

oSwiadczenie o spelnieniu wymagari sluZ4cych zapewnieniu dostgpnosci
osobom ze szczegfilnymi potrzebami

Przystgpuj4c do udzialu w konkursie na rcalizacjg,,programu profilaktyk i zakuzenwirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo'na rok2022"w roku szkolnym 202212023
oSwiadczamy, 2e nasz podmiot przez okres realizacji umowy, bgdzie zapewnialwarunki sluz4ce
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z ustaw4 z dnia 19 lipca2019 r' o zapewnianiu dostgpnosci osobo^ r" ,r"r"g6lnymi potrzebami (Dz.u. 2020 poz.l062,
22022 po2.975, 1079).

Minimalne wymagania slu,4ce zapewnieniu dostgpnosci osobo m ze szczeg6lnymi potrzebami
zostaly okreslone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 n o zapewnianiu dostgpnosci osobom zeszczeg6lnymi potrzebami.

(*y,"il ;;;;;, *;;i ;i ;; i; ;;;;;;i ;;;;; ;;;;;*i;i;i;j


