Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 6548/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 lipca 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację
programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi
„Wyprostuj się!” w 2017 r.
§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r.
2. Programem zaplanowano objąć ok. 4800 uczniów klas drugich, uczęszczających
do szkół podstawowych na terenie Miasta Łodzi.
3. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta
Łodzi zapewni realizatorom materiały edukacyjne dla potrzeb realizacji zadania.
4. Wszelkie działania w ramach zadania będącego przedmiotem konkursu realizowane
będą na terenie łódzkich publicznych szkół podstawowych i wybranych łódzkich podmiotów
leczniczych.
5. 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 realizację zadania będącego przedmiotem konkursu ofert oraz jego
poszczególnych elementów zgodnie z uchwałą Nr LII/1288/17 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki wad postawy
w Łodzi „Wyprostuj się! oraz założeniami realizacji programu polityki zdrowotnej
pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r., stanowiącymi
załącznik Nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert;
3) zapewnić fachowy personel medyczny, tj: lekarza rehabilitanta/ortopedę i magistra
rehabilitacji/fizjoterapii z potwierdzoną praktyką w zakresie profilaktyki wad postawy;
4) zapewnić realizację poszczególnych elementów zadania (badań postawy, gimnastyki
korekcyjnej, edukacji) zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
5) prowadzić wydzielony rejestr dzieci objętych badaniami wraz z dokumentacją medyczną
(ankiety, karty badań), w tym karty profilaktycznego badania postawy dziecka zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofert;
6) mieć możliwość pełnej realizacji zamówienia bez powierzania jego części lub całości
podwykonawcom.
§ 5. 1. Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty oceniając je na podstawie
zaoferowanej ceny jednostkowej badań oraz dodatkowych kryteriów określonych w ust. 2,
przyznając poszczególnym ofertom punkty zgodnie z regulaminem pracy Komisji
konkursowej stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.
2. Dodatkowe kryteria uwzględniane przy ocenie i wyborze ofert:
1) liczba dzieci, które zostaną objęte programem;
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2) posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne
w zakresie medycyny szkolnej;
3) posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji;
4) dotychczasowa współpraca z Miastem Łódź;
5) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.
§ 6. 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, zamieszczone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz przekazane na piśmie oferentom.
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 programu 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
odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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