Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189.2019
Wójta Gminy Grębocice
z dnia 05.11.2019 roku

Wójt Gminy Grębocice
ogłasza konkurs ofert
na świadczenie usług zdrowotnych mieszkańców Gminy Grębocice na rok 2020
I. Przedmiot konkursu ofert.
1. Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców
Gminy Grębocice, w ramach następujących poradni:
a. podstawowa opieka zdrowotna (w tym lekarz POZ, lekarz pediatra, punkt szczepień, gabinet
zabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowej) – 5 dni w tygodniu po 10 godz. (łącznie dla
2 lekarzy 50 godz. w tygodniu).
b. poradnia stomatologiczna – 3 dni w tygodniu po 6 godz. z możliwością zlecania przez
Świadczeniodawcę usług podmiotowi zewnętrznemu,
c. zakład rehabilitacji – 5 dni w tygodniu po 5 godz.,
d. poradnia kardiologiczna – 2 razy w miesiącu po 3 godz.,
e. poradnia laryngologiczna – 1 raz w tygodniu po 4 godz.,
f. poradnia okulistyczna – 1 raz w tygodniu po 4 godz.,
g. poradnia diabetologiczna – 1 raz co 2 tygodnie po 4 godz.,
2. Świadczenia realizowane będą na terenie Gminy Grębocice, na rzecz mieszkańców Gminy
Grębocice.
3. Świadczenia realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Kryteria i sposób oceny oferty
Przy wyborze oferty Gmina będzie kierowała się kryterium ceny - cena 100%

1. Okres realizacji zadania.
a. Świadczenia z pkt. 1 a, b, będą realizowane - od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

b. Świadczenia z pkt. 1 c - g w zakresie specjalistycznych usług zdrowotnych będą
realizowane - od 01.02.2020 r. do 31.12.2020r.
III. Wymagania stawiane świadczeniodawcom.
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2190);zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2190);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania wymaganych w ofercie
na świadczenie usług zdrowotnych.
4) dysponować lokalem, w którym wykonywane będą usługi lecznicze, położonym na terenie
miejscowości Grębocice.
5) Zapewnić mieszkańcom Gminy Grębocice dostępność do wymaganych w ofercie świadczeń
usług zdrowotnych.
IV. Zasady udzielania świadczeń
Świadczenie finansowane z budżetu gminy nie może być w całości finansowane z innych źródeł
i wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z NFZ – aby nie doprowadzić do
podwójnego finansowania.
V. Termin i miejsce składania ofert.
Kompletne oferty na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Grębocice
należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia w Centrum Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Grębocice, pok.nr 1.

w terminie do 22.11.2019 r. do godz. 9.00
w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na
rzecz mieszkańców Gminy Grębocice ”
lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Grębocice
ul Głogowska 3

59-150 Grębocice

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz ogłoszenie o konkursie, formularz ofertowy i wzór umowy
można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy – w zakładce Zamówienia publiczne: konkurs na
świadczenie usług zdrowotnych.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
informacji, w Biuletynie Informacji Publiczne i na tablicy ogłoszeń.
Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Wójt Gminy Grębocice zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu
oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz prawo wezwania
Świadczeniodawcy w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
VI. Ze Świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie, zostanie podpisana umowa na finansowanie z
budżetu Gminy Grębocice, na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy
Grębocice.
Dodatkowych informacji udziela: Iwona Gidel – Inspektor ds. Profilaktyki Zdrowotnej; tel. 76 8325 306

VII.
1.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 Grębocice,
tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz ; tel.: 76 300 01 40

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia,
prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed
roszczeniami.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach
publicznych

a.

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

b.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

c.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

d.

art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
e.

5.

6.

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 9a i 9b oraz 48 ustawy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria
danych),

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez
okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo:
a.

Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 48 ustawy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych

b.

Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

7.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-913 Warszawa.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

9.
10.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

