
 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 25/VII/2015 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w roku 2015  

w ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata  

2014 – 2015. 

 

 
 

 

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA 

 

działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

 

ogłasza 

 

z dniem 23 lutego 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizatorów programów zdrowotnych w roku 2015  

w ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 przyjętego 

uchwałą Nr 473/XXXIX/14 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

 
I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferentów na realizację w 2015 r. czterech programów 

prozdrowotnych, w ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 

2014 – 2015. 

 

Lp. PROGRAM ZDROWOTNY 

Przewidywane kwoty na 

realizację poszczególnych 

programów 

1. Profilaktyczne badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku. 10 000,00 zł 

2. 
Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 

30-60 lat zameldowanych w Milanówku. 
20 000,00 zł 

3. 
Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych 

zameldowanych w Milanówku. 
10 000,00 zł 

4. Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii. 10 000,00 zł 

Łączna wartość programów: 50 000,00 zł 

 

 

II. Informacje dotyczące programów: 

1.  „Profilaktyczne badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku”. 

Program zdrowotny ma na celu wczesne wykrycie zaburzeń wzrokowych u dzieci przez co zmniejszenie 

ryzyka występowania niepowodzeń szkolnych o wzrokowym podłożu, jak również zwiększenie świadomości 

wśród rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pielęgniarek szkolnych o wpływie wzroku 

na proces nauki oraz o konieczności wykonania badań profilaktycznych. 

W ramach programu Gmina Milanówek proponuje dzieciom w wieku 5-9 lat oraz starszym (za wskazaniem 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim i dyrektorów placówek oświatowych) 

zameldowanym na terenie Gminy Milanówek bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe wzroku. 



 

 

Szczegółowy opis programu zdrowotnego zawiera Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców  

Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 przyjęty uchwałą Nr 473/XXXIX/14 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 

25 czerwca 2014 r. 

Kwalifikacje wymagane od realizatorów: 

Badania realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę z zakresu diagnozy zaburzeń wzrokowych u dzieci, 

posiadającą stosowne uprawnienia oraz testy do przeprowadzenia badań. 

Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: 10 000,00 zł. 

 

2. Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych 

w Milanówku. 

Program prozdrowotny ma na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, zmniejszenie 

kosztów związanych z leczeniem ambulatoryjnym i hospitalizacją oraz zwiększenie świadomości na temat 

zapobiegania chorobom układu krążenia. 

Program skierowany jest do osób w wieku 30-60 lat zameldowanych na terenie Milanówka,  

z wyłączeniem osób będących w 35, 40,45, 50 oraz 55 roku życia (tych, którym NFZ finansuje taki program) 

oraz osób, u których wcześniej zdiagnozowano chorobę układu krążenia. 

Szczegółowy opis programu zdrowotnego zawiera Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców  

Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 przyjęty uchwałą Nr 473/XXXIX/14 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 

25 czerwca 2014 r 

Ponadto Gmina Milanówek oczekuje od Oferenta umieszczenie w harmonogramie realizacji programu 

minimum 3dni wolnych od pracy (sobota,  niedziela), w których adresaci programu będą mogli wykonać 

badania bądź skonsultować je z lekarzem.                                                                                                                                     

Kwalifikacje wymagane od realizatorów: 

Badania realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę (lekarza, pielęgniarkę). 

Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: 20 000,00 zł 

 

3. Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych  

w Milanówku. 

Celem szczepień przeciwko grypie jest polepszenie stanu zdrowia lokalnej ludności, poprzez zmniejszenie 

zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań pogrypowych, takich jak: zapalenie płuc, czy zapalenie 

mięśnia sercowego stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. 

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych na terenie Gminy Milanówek 

posiadających zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań na wykonanie 

szczepienia. 

Szczegółowy opis programu zdrowotnego zawiera Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców  

Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 przyjęty uchwałą Nr 473/XXXIX/14 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 

25 czerwca 2014 r. 

Przewidywany czas realizacji programu:  wrzesień-grudzień 2015r. 

Kwalifikacje wymagane od realizatorów: 

Szczepienia wykonywane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne kwalifikacje w zakresie 

szczepień ochronnych. 

Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: 10 000,00 zł 

 

4. Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii. 

Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności  i umieralności z powodu raka piersi poprzez zwiększenie 

świadomości mieszkanek na temat badań profilaktycznych oraz rozpowszechnienie dostępu do badań 

profilaktycznych, za czym idzie szybsze rozpoznanie i leczenie. 

Program skierowany jest dla kobiet zameldowanych w Milanówku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet  

w wieku 45-49 lat w przypadku badań profilaktycznych raka piersi finansowanych ze środków Gminy 

Milanówek oraz kobiet w wieku 50-69 lat w przypadku badań profilaktycznych raka piersi finansowanych 

przez NFZ.  



 

 

Szczegółowy opis programu zdrowotnego zawiera Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców  

Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015 przyjęty uchwałą Nr 473/XXXIX/14 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 

25 czerwca 2014 r. Konkurs ma wyłonić realizatora programu, który przeprowadzi badania mammograficzne 

natomiast  edukacja uczennic klas III gimnazjum uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę 

Milanówek będą przeprowadzone odrębnie przy współpracy z Powiatową stacją sanitarno-Epidemiologiczną.  

 

Kwalifikacje wymagane od realizatorów: 

Wykonawcą programu musi być podmiot leczniczy lub podmiot wykonujący działalność leczniczą. 

Wykonawca musi posiadać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji programów 

profilaktycznych, 

Wykazać zrealizowane  w ostatnich dwóch latach podobne zadania, 
Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: 10 000,00 zł 

 

III. Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Zadania będą realizowane na terenie Gminy Milanówek od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 

dnia 20 grudnia 2015 r., a ich odbiorcami będą mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Milanówek. 

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz  

z obowiązującymi standardami i przepisami. 

3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów, objęta 

była jak największa liczba uczestników. 

4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracana będzie szczególna 

uwaga na: 

 realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami, 

 prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, 

 oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych, 

 informowanie społeczności lokalnej przez podmioty wykonujące świadczenia w zakresie powierzonego 

do realizacji programu zdrowotnego. 

 

IV. Terminy i warunki składania ofert: 

1. Termin składania ofert: od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 15
00

. 

2. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a) szczegółowo wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia 

N25/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia  

i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w roku 

2015 w ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2014 – 

2015 (nie ma obowiązku wypełnienia formularza w formie komputerowej), 

b) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, 

c) oferta powinna dodatkowo zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej.  

Dokumenty z wyjątkiem oferty, którą należy złożyć w oryginale, należy składać w oryginale lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. 
 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zaklejonej  kopercie, pocztą lub osobiście do 

Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45,  05-822 Milanówek 
 

Na kopercie należy umieścić: 

 pełną nazwę oferenta i jego adres, 

 pełny tytuł programu, 

  adnotację „Nie otwierać ofert przed posiedzeniem Komisji Konkursowej”. 

4. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi, oferent może pobrać  

w formie papierowej w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka lub w formie elektronicznej ze strony 

głównej Urzędu Miasta Milanówka, Zakładka Zdrowie – Otwarty Konkurs Ofert na wybór realizatorów 

programów zdrowotnych. 



 

 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację jednego programu zdrowotnego. 

6. Oferent może złożyć kilka ofert dotyczących różnych programów zdrowotnych. 
7. Ogłaszający konkurs  zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn, 

b) zmiany warunków konkursu, 

c) zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia, 

d) odstąpienia od realizacji programów z przyczyn obiektywnych m.in. zaistnienie istotnej zmiany      

okoliczności powodującej, że realizacja poszczególnego programu nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy. 

 

V. Terminy i  tryb wyboru ofert 

1. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Milanówka, która 

opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie V ust. 3. ogłoszenia. 

2. Zasady i tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/VII/2015 

Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w roku 2015 w ramach Programu Ochrony  

i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2014 – 2015. 

3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

Kryteria formalne: 

 a)  terminowość złożenia oferty, 

 b)  kompletność i prawidłowość złożonej dokumentacji. 

Oferty nie spełniające któregoś z warunków formalnych podlegają odrzuceniu bez merytorycznego 

rozpatrywania. 

Kryteria merytoryczne (maksymalna ocena punktowa to 30 pkt): 

 a)  cena realizacji zadania (1-8 pkt), 

 b)  planowana liczba osób objętych programem (1-5 pkt), 

 c)  kwalifikacje osób, sprzęt wykorzystywany przy realizacji zadania (1-3 pkt) 

 d)  dostępność do świadczeń w ciągu tygodnia ( godziny realizacji) ( 1-7 pkt) 

 e)  opis działań promocyjnych, służących nagłośnieniu akcji (1-5pkt) 

 f)  doświadczenie w realizacji zleconych programów zdrowotnych w poprzednich latach (1-2 pkt) 

4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Milanówka, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

5. Burmistrz Miasta Milanówka uwzględniając opinię Komisji Konkursowej może wybrać kilku realizatorów 

programu zdrowotnego, dzieląc między nimi pulę środków przewidzianych na jego realizację. 

6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Milanówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta: www.milanowek.pl,  

w zakładce Zdrowie – „Otwarty Konkurs Ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych”. 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

8. Każdy Oferent w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

9. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na 

wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych 

środków. 

10. Spodziewany termin rozpatrywania ofert 16 marca 2015 r. godz.11.00, Referat Oświaty  

w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45. 
 

VI. Z podmiotami, wyłonionymi w konkursie, podpisana zostanie stosowna umowa. 

VII. Dodatkowych informacji udziela: 

Katarzyna Wąsińska-Jano 

Kierownik Referatu Oświaty 

tel. (22) 758-30-61 w.185. 
 

  Burmistrz  Miasta Milanówka 

         /-/ 
   mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

Przygotowała: Bożena Ciesielka 


