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z dnia 3 marca 2014 roku

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

1. Przedmiotem  konkursu  jest  realizacja  w  2014  r.  programu  zdrowotnego
na lata 2012-2014 pn.: „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom 
meningokokowym typu C”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/276/12 
Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  14  września  2012  roku
w  sprawie:  przyjęcia  programu  zdrowotnego  na  lata  2012-2014  „Szczepienia 
profilaktyczne  dzieci  przeciwko  zakażeniom  meningokokowym  typu  C”. 
Zakładana liczba uczestników programu w roku 2014 r. wynosi 356 osób.

2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, które 
mają  prawo  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  podstawowej  opieki 
zdrowotnej  oraz  jednocześnie  posiadające  miejsce  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych, jednostki lub komórki organizacyjne udzielające tych świadczeń na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny. 

3. Szczegółowe  warunki  konkursu  ofert,  formularz  ofertowy  oraz  program
zdrowotny  są  dostępne  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie
internetowej  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  (www.czerwionka-
leszczyny.pl) oraz  w  Wydziale  Ekologii  i  Zdrowia  Urzędu  Gminy  i  Miasta
w Czerwionce-Leszczynach przy al. Św. Barbary 6.

4. Umowa  może  być  zawarta  na  czas  nie  dłuższy niż  do  30  listopada  2014  r.,
5. Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem

„Konkurs  na  realizację  programu  zdrowotnego  w  2014  roku”  w  terminie
do  dnia  24.03.2014  r.  do  godz.  15.00  w  kancelarii  Urzędu  Gminy  i  Miasta
Czerwionka-Leszczyny,  ul.  Parkowa  9,  44-230  Czerwionka-Leszczyny.
Oferty opisane nieprawidłowo lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.

6. Otwarcie  ofert  przez  Komisję  Konkursową  nastąpi  w  dniu  25.03.2014  r.
o  godz.  12.00  w  siedzibie  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  Urzędu  Gminy
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  przy  al.  św.  Barbary  6.  Rozpatrzenie  ofert
i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni od ich otwarcia. 
Oferenci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  o  wynikach  konkursu  ofert
niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.  

7. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Burmistrz  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu  lub  zmiany  terminu

składania ofert bez podania przyczyn.
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