PSM.8030.20.2019
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i art. 8 pkt 1, 4, 5, art. 48
ust.1, 3-5 oraz art. 48b ust.1-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373),
Uchwały Nr IV.29.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia: „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta JastrzębieZdrój na rok 2019” oraz Zarządzenia Nr Or-IV 0050.201.2019 Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ogłoszenia
konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych wynikających z „Programu Polityki
Zdrowotnej dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019”.
Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza konkurs ofert na realizację zadań wynikających
z programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta
Jastrzębie-Zdrój w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „PROFILAKTYKA
I WCZESNE WYKRYWANIE WAD SŁUCHU WŚRÓD UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ”. Termin

rozpoczęcia udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach programu, na podstawie zawartej
umowy, nastąpi w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż w dniu 13 grudnia
2019 r.
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze
szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz ofertowy w Wydziale Polityki Społecznej
i Mieszkaniowej (pok. 218A B, tel./FAX 32 47 85 391) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60; w godzinach pracy Urzędu, do dnia składania ofert.
Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej miasta: http://www.bip.jastrzebie.pl
patrz: „otwarte konkursy ofert”.
W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone
w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy
programu, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 „A” w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2019 r. do
godz.1300. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin
związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój, adres jw. w ciągu 10 dni od daty składania ofert.
Zastrzega się prawo do:
- odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,
- przesunięcia terminu składania ofert,
- odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie
Miasta dotyczących Programu).
Wyłoniony realizator programu zostanie powiadomiony listownie o wyniku konkursu.
Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są przez Wydział
Polityki Społecznej i Mieszkaniowej (pok. 218A, tel./FAX 32 47 85 391,
psm@um.jastrzebie.pl)
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