
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr ORG.0050.630 .2022r.     

                                                                         Wójta Gminy Gorzyce

z dnia  22.02.2022r.                    

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację

Programu Polityki Zdrowotnej  „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci

niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce” w 2022 roku

I. Organ ogłaszający konkurs: Wójt Gminy Gorzyce,

 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora Programu  Polityki  Zdrowotnej

„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce” w

2022 r. Program realizowany będzie w formie:

- Wczesnej Interwencji,

- Grupowych Zajęć Korekcyjnych.

Wczesna     Interwencja   –   zasady     udzielania     świadczeń     zdrowotnych:  

- Odbiorcy świadczeń - dzieci w wieku 0-7 lat;

- Częstotliwość – 1 raz w tygodniu dla jednego dziecka;

- Zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne;

- Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 miesięcy;

Grupowe     Zajęcia     Korekcyjne:  

- Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat;

- Częstotliwość - 1 raz w tygodniu dla każdego dziecka;

- Zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne;

- Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 3 miesiące.

III. Termin i miejsce realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

Miejscem realizacji zadania będzie teren Powiatu Wodzisławskiego.

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania: 22 000,00 zł

brutto (słownie: dwadzieścia dwa  tysięce złotych brutto 00/100)

V. Adresaci konkursu: podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r., poz.711 ze zm.)

VI. Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania zostanie zawarta



z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie 14 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu ofert i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 31

grudnia 2022r., chyba że nastąpią okoliczności na podstawie, których zostanie

wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone w umowie.

VII. Oferty należy składać na udostępnionym formularzu.

 Wzór oferty dostępny jest  do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy   

w Gorzycach w zakładce „ Współpraca z organizacjami pozarządowymi” 

(https://bip.gorzyce.pl/współpraca-zorganizacjami-pozarządowymi/otwarte konkursy-ofert-

na wspieranie-realizacji-zadań-gminy) oraz  w Referacie Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Bogumińska 13. Do oferty należy załączyć 

dokumenty i oświadczenia wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

VIII. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2022 r. Oferty w zamkniętej

kopercie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy  Gorzyce, ul.

Kościelna 15  w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do

Urzędu Gminy Gorzyce (a nie data stempla pocztowego).

Koperta powinna być opisana poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy

konkursu.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: następuje za pośrednictwem komisji konkursowej

powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce.

X. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty w

terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. O wynikach konkursu

oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

XI. Wójt Gminy Gorzyce  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do

przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez

podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Urzędzie Gminy

Gorzyce w Referacie Kultury,  Sportu i  Bezpieczeństwa Publicznego  , tel. 32 4513-056

wew. 25, 37.

https://bip.gorzyce.pl/wsp%C3%B3%C5%82praca-zorganizacjami-pozarz%C4%85dowymi/otwarte

