Załącznik Nr 1
do ogłoszenia konkursu na
realizację programu zdrowotnego
pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Gorzyce” w 2020 roku
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce” w 2020 roku
I. Ogólne zasady postępowania konkursowego.
1. Udzielającym zamówienia jest Gmina Gorzyce
2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie: art. 48 ust. 4,5 oraz 48b ust.1,2,3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych Dz. U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.), w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 i 115
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 poz.
2190 ze zm.) oraz niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert.
II. Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa
rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce” w 2020 roku.
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.

2. Miejsce udzielania świadczeń: teren powiatu wodzisławskiego.
III. Okres realizacji zadania.
Rozpoczęcie realizacji programu zdrowotnego winno nastąpić od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2020 r. Ramowy wzór umowy określa załącznik Nr 2 do szczegółowych
warunków konkursu ofert.
IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania.
20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
V. Oferenci.
W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 poz. 2190
ze zm. ). Warunkiem niezbędnym do realizacji programu jest:
- prowadzenie działalności na podstawie wpisu do właściwego rejestru podmiotów
działalności leczniczej;
- posiadanie statutowych uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej dla dzieci;
- lokalizacja podmiotu leczniczego na terenie Powiatu Wodzisławskiego;
-budynek podmiotu leczniczego pozbawiony barier architektonicznych tzn. wyposażony
w podjazdy i dojścia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, windę, poręcze i uchwyty
w węzłach

sanitarnych

oraz

posiadający

pomieszczenia

higieniczno-sanitarne

dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo;
- podmiot leczniczy realizujący Program musi spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.465 ze zm.).
VI. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru określonego w załączniku Nr 1, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
2. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
3. Formularz oferty oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Referacie
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej http://ug.bip.gorzyce.pl/
4. Oferta winna być napisana w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny na
komputerze.
5. Wzór oferty nie może zostać zmodyfikowany przez oferenta poprzez usuwanie pól.
Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione. W miejscach, które nie odnoszą się do
oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
7. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela(-li) oferenta
upoważnionego (-ych) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
8. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem podmiotu oraz
informacją:

„oferta

na

konkurs

ofert

na

realizację

programu

zdrowotnego

pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Gorzyce”.
VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów.
1. Dokumenty:
a) kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub kopia
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia odpisu innego właściwego
rejestru np. ewidencji działalności gospodarczej,
b) kopia statutu jednostki (bądź innego dokumentu potwierdzającego jego formę
organizacyjną),
c) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia

2019 r. w sprawie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. 2019 , poz.866 )
d) kopia certyfikatu jakości.
2. Oświadczenia oferenta:
a) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu ofert.
b) o zapoznaniu się z wzorem i zaakceptowaniu warunków umowy, która stanowi
załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert,
c) o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek ubezpieczenia

społecznego

i zdrowotnego,
d) że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego nie będą przedstawiane
w rozliczeniach z innymi podmiotami,
e) że informacje podane w ofercie i załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty.
f) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów
umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.

g) o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych przez osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych.
3. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
VIII. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu.
1. Informacje dotyczące konkursu ofert udziela Referat Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy Gorzyce, tel. 32 4513056 wew.25,36,37.
2. Wyjaśnienia uzyskane na zapytania kierowane w formie ustnej nie stanowią podstawy
do odwołania.
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce,
ul. Kościelna 15,
- poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00
-od wtorku do czwartku , w godz. 7.30 do 15.30,
-piątek – od godz. 7.30 do 14.00
2. Ostateczny termin składania ofert upływa 04.02.2020r.
3. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Gorzyce (a nie data
stempla pocztowego).
4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez
otwierania koperty.
X. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert,
w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Kościelnej 15.
XI. Otwarcie, ocena i wybór oferty.
1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gorzyce.
2. Konkurs ofert składa się z dwóch etapów.
3. W pierwszym etapie komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym,
dokonując kolejno następujące czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym,
d) odrzuca oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne oraz złożone po terminie,
e) ocenia, które z ofert spełniają warunki formalne, a które należy odrzucić.

4. W drugim etapie komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem
merytorycznym, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty albo nie przyjmuje żadnej z
ofert.
5. Komisja konkursowa dokonuje porównania ofert stosując następujące kryteria oceny
merytorycznej oraz ich punktację:
a) wartość merytoryczna programów (adekwatność programów w odniesieniu do potrzeb,
dobór planowanych działań, możliwość oceny ilościowej i jakościowej programów): do 35
pkt.,
b) zasięg programów (liczba odbiorców, dostępność do świadczeń, czas trwania
programów): do 10 pkt.,
c) możliwość realizacji zadań zgodnie ze standardami (kwalifikacje personelu, warunki
lokalowe i wyposażenie): do 20 pkt,
d) koszt realizacji programów (ogólny i jednostkowy koszt świadczeń w odniesieniu do
zakresu rzeczowego programów, wysokość stawek): do 20 pkt,
e) doświadczenie (w zakresie wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu):
do 10 pkt,
f) certyfikat jakości: do 5 pkt
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punktacja obliczana jest jako średnia
arytmetyczna
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przyznanych

przez

członków

komisji

konkursowej

w

poszczególnych kryteriach.
7. Ofertę która otrzyma poniżej 70 pkt uznaje się za nie spełniającą kryteriów
merytorycznych.
8. Uregulowania dotyczące oceny merytorycznej mają zastosowanie także wtedy, gdy w
wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została złożona 1 oferta.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu
składania
ofert.
10. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu dokona niezwłocznie Wójt Gminy Gorzyce w
formie zarządzenia, na podstawie protokołu z przebiegu konkursu sporządzonego przez
komisję konkursową.
11. Informację o rozstrzygnięciu konkursu umieszcza się w Urzędzie Gminy Gorzyce oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce.
XII. Postanowienia końcowe.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający
zamówienia

może

zmienić

lub

zmodyfikować

wymagania

i

treść

dokumentów

konkursowych
o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie
Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia
terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
b) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie
Gminy).
3. Udzielający zamówienia umarza konkurs jeśli postępowanie konkursowe nie zostanie
zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
4. W przypadku określonym w pkt. XII pkt. 3 udzielający zamówienia ponownie ogłasza
konkurs ofert.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

