
       Załącznik do Zarządzenia nr 190.2019 r. 

Wójta Gminy Grębocice z dnia 05.11.2019r. 

 

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

do rozpatrzenia ofert na  świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców 

Gminy Grębocice  

§ 1. 

1. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny ofert i przedstawienia 

propozycji wyboru podmiotu, któremu zostaną zlecone do realizacji świadczenia usług 

zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Grębocice. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 

nieobecności wyznaczony członek Komisji. 

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym bez 

udziału Świadczeniodawców. 

 

§ 2. 

1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno 

następujących czynności: 

1) otwiera koperty z ofertami; 

2) podpisuje oświadczenie o braku powiązań z podmiotami ubiegającymi się o 

świadczenie usług medycznych (załącznik Nr 1 do regulaminu); 

3) ustala w sposób jednolity dla każdego Świadczeniodawcy , która z ofert spełnia 

warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert (załącznik Nr 2 do 

regulaminu); 

4) w przypadku braków formalnych lub wątpliwości wzywa Świadczeniodawców do 

złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze; 

5) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu o 

konkursie ofert lub złożone po wyznaczonym terminie; 

6) ocenia możliwość realizacji zadania przez Świadczeniodawców., 

7) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

2. Wskazuje ofertę/oferty podmiotu/ów, którym proponuje zlecić do realizacji  świadczeń 

usług zdrowotnych albo nie rekomenduje żadnej oferty. 

3. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej 

oferty, Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Grębocice wniosek o unieważnienie 

postępowania konkursowego. 

 

§ 3. 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół (załącznik Nr 3 do regulaminu), który 

powinien zawierać: 

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

b) imiona i nazwiska członków Komisji, 



c) liczbę zgłoszonych ofert, 

d) wskazanie ważnych ofert, 

e) wskazanie Świadczeniodawców wezwanych do uzupełnienia oferty, 

f) wskazanie odrzuconych ofert nie odpowiadających warunkom określonym w 

ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie, 

g) wskazanie wybranej oferty lub ofert, którym proponuje się zlecić do realizacji  

świadczenia usług zdrowotnych albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została 

przyjęta - wraz z uzasadnieniem, 

h) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

i) podpisy członków Komisji. 

 

§ 4. 

 

1. Przewodniczący Komisji przedkłada niezwłocznie Wójtowi Gminy Grębocice 

protokół z przebiegu konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla 

mieszkańców Gminy Grębocice wraz ze wskazaniem propozycji wyboru oferty lub 

ofert albo nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową. 

2. Ostatecznego wyboru Świadczeniodawcy dokonuje Wójt Gminy Grębocice. 

   3. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta. 

   4. 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. 
 

§ 5. 

Informację o wyborze Świadczeniodawcy wybranego przez Wójta Gminy Grębocice 

podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grębocice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik  nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji 

OŚWIADCZENIE 

 

• kierownika zamawiającego 

• członka komisji  

  

Imię (imiona)

 .................................................................................................................................... 

 

Nazwisko 

 .................................................................................................................................... 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 

wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie 

pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem 

organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Grębocice, dnia ……………….….r. 

...................................................... 

(podpis) 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ………… podlegam  

wyłączeniu z niniejszego postępowania   ……………………………………………….. 

 

 

 

.................................................... 

  (podpis) 

 

   
 



                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 

I MERYTORYCZNEJ OFERTY 

Konkursu na  świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy 

Grębocice  

 

 

 

 

 

 

Nazwa Oferenta: ...................................................................................................................................... 

I. Warunki formalne TAK NIE 

1. 
Czy oferta złożona została przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w 
konkursie? 

  

2. Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie? 
  

3. Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze formularza ofertowego? 
  

4. Czy do oferty dołączono aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu? 

  

5. Czy do oferty dołączono dokumenty rejestrowe: odpis z Rejestru Podmiotów 
Wykonujących działalność leczniczą? 

  

6. 

Czy do oferty dołączono dokument potwierdzający aktualną polisę 
ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzaniem Ministra Finansów w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2190)? 

  

7. Czy do oferty dołączono oświadczenie  o potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych 
kadry pracowniczej ? 

  

8. 
Czy do oferty dołączono potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do 
dysponowania lokalem, w którym świadczone będą usługi? 

  

9. 

Czy do oferty dołączono oświadczenie, że  zapoznał się z treścią ogłoszenia 

Wójta Gminy Grębocice na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz 

mieszkańców Gminy Grębocice? 

 

  

10. Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji? 
  

II. Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 

  

 



 

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY: 

 

Kryteria i sposób oceny oferty - cena 100% 

 

CENA OFERTY ……………………………………………………………. zł brutto 

 

Słownie: ( …………………………………………………………………… zł brutto) 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

1 ........................................  

 

 

2 .....................................  
 
 

3. .....................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji 

 

PROTOKÓŁ 

Z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na  świadczenie usług 

zdrowotnych  na rzecz mieszkańców Gminy Grębocice. 

 
spisany w dniu .................r.. w .......................................................................................... 

Komisja w składzie: 

1. .................................... 

2.    …………………………… 

3.    ……………………………. 

 

Ustaliła, że na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy 

Grębocice. 

 

wpłynęło /a ........................ofert/a/ złożona/ych przez: 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Której/ym nadano numer/y porządkowy/e, jak poniżej: 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Komisja dokonała następujących czynności: 

1. Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej 

złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do 

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert. 

2. Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z Regulaminem Pracy Komisji 

Konkursowej do  rozpatrzenia ofert na  świadczenie usług zdrowotnych na rzecz 

mieszkańców Gminy Grębocice. 

3. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej oferty poprzez 

wypełnienie formularza oceny oferty (załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy 

Komisji)  

4. Liczba zgłoszonych ofert: 

……………………………………………………… 

 

   6.Wskazanie  ofert spełniających warunki  konkursu: 

……………………………………………………………………………………… 

 

   7. Wskazanie Świadczeniodawców wezwanych do uzupełnienia ofert:  

………………………………………………………………………………………



8. Wskazanie ofert niespełniających warunków konkursu  i odrzuconych ofert nie 

odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych 

po terminie: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

9.  Stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta  wraz z uzasadnieniem : 

……………………………………………………………………………………… 
 

10. Wzmianka o odczytaniu protokołu i podpisanie protokołu przez członków 

Komisji. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Wezwanie Świadczeniodawcy  do złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym 

niż dwa dni robocze. 
           ………………………………………………………………………………………………………. 

 

12.  W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja dokonała wyboru Świadczeniodawcy 

 

................................................................................................................................ 

 

jako ofertę najkorzystniejszą na świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy 

Grębocice na 2020r. 
 

Na tym protokół zakończono i odczytano. 

Komisja w składzie: 

1. ...................................................................... 
  

2. .................................................................... 
  

3. ...................................................................... 

 

 

Zatwierdzam do realizacji zgodnie z powyższym 
rozstrzygnięciem. 

……………………………………………………………. 
(Podpis Wójta Gminy Grębocice) 

 
 

W załączeniu:  

      1. Arkusz oceny oferty 

2. Oświadczenia członków komisji. 


