Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 6340/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację
„Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”
w 2017 r.
§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów „Programu Szczepień Ochronnych
Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.
2. Badaniami objęte zostaną osoby określone w uchwale Nr XXIX/576/08 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Szczepień
Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi
Nr LVIII/1095/09 z dnia 27 maja 2009 r. oraz Nr LXX/1349/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
3. Druki do realizacji zadania oferenci zabezpieczają we własnym zakresie.
§ 2. 1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta Łodzi.
2. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy Komisji Konkursowej
stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 3. 1. Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu oferty,
którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu.
2. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik
Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
§ 4. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) złożyć ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie;
2) zapewnić wykonanie usługi obejmującej:
a) zakup szczepionek czterowalentnych przeciw grypie,
b) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
c) wykonanie szczepienia (wraz z materiałami jednorazowego użytku),
d) zebranie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym zgody osób szczepionych
na wykonanie szczepienia;
3) zapewnić zorganizowanie bezpłatnych szczepień w zakresie przedmiotu konkursu
(wyznaczenia punktów i godzin realizacji szczepień - przychodnia, adres, godziny);
4) zapewnić gabinet lekarski spełniający, pod względem warunków i wyposażenia, wymogi
określone w obowiązujących przepisach prawa;
5) zabezpieczyć warunki do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie
w ramach punktu szczepień;
6) zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu w każdej placówce
realizującej ww. zadanie:
a) co najmniej jednego lekarza, posiadającego specjalizację w zakresie chorób
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub stażem minimum 6 lat – do
przeprowadzania badań kwalifikujących do zaszczepienia przeciwko grypie,
b) co najmniej jednej pielęgniarki posiadającej kwalifikacje do wykonywania szczepień,
potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu szczepień,
c) zapewnić jednorazowy sprzęt medyczny do wykonania szczepień zgodnie z zasadami
aseptyki i antyseptyki.

§ 5. Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty oceniając je na podstawie
zaoferowanej ceny jednostkowej szczepienia oraz dodatkowych kryteriów, przyznając
poszczególnym ofertom punkty zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej
stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 6. 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
2. Z podmiotami leczniczymi wybranymi w wyniku konkursu zostaną zawarte umowy
na realizację programu niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
§ 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:
1) wyboru więcej niż jednej oferty;
2) zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert;
3) odstąpienia od realizacji szczepień z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie
Miasta Łodzi dotyczących zadania);
4) określenia przez Komisję Konkursową wysokości środków finansowych przeznaczonych
na realizację poszczególnych ofert w przypadku wyboru w konkursie większej liczby ofert.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

