
  

Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 8175/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 6 kwietnia 2018 r. 
 

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 
§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach 

zamkniętych, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności: 
1) stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert; 
2) otwarcia kopert z ofertami; 
3) ogłoszenia oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, 

a które zostały odrzucone. 
2. Po upływie terminu składania ofert, Przewodniczący niezwłocznie zwołuje 

posiedzenia Komisji Konkursowej. 
3. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej trzech członków składu Komisji 

konkursowej. 
 

§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty pod względem formalnym. 
2. W przypadku stwierdzenia braków ofert wskazanych w części I ust.1-3 ogłoszenia  

o konkursie, Przewodniczący zarządza wezwanie oferentów do usunięcia braków  
formalnych w wyznaczonym terminie. 

3. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie  
oraz w szczegółowych warunkach konkursu ofert zostaną odrzucone. 

 
§ 3. Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez 

oferentów. 
 
§ 4. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 

członek Komisji. 
2. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu Komisja podejmuje w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 
3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego do prowadzenia posiedzenia członka 
Komisji. 

 
§ 5. Komisja porównuje oferty pod względem: 

1) ceny proponowanej za usługi; 
2) spełnienia kryteriów dodatkowych określonych w szczegółowych warunkach konkursu; 
3) zgodności zakresu oferowanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wymaganym 

w ogłoszeniu. 
 
§ 6. 1. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie łączna liczba punktów 

uzyskanych za cenę jednego badania profilaktycznego oraz za spełnienie dodatkowych 
kryteriów.  

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny oferty oraz punktację: 
1) dotyczącą ceny jednego badania profilaktycznego: 

a) cena najniższa we wszystkich ofertach         5 pkt,  
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: 

(cena najniższa / cena danej oferty) x 5 pkt, przy czym wynik zaokrągla się  
do jednego miejsca po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli na drugim miejscu  
po przecinku występuje 5, to stosuje się zaokrąglenie w górę); 

2) dotyczącą ceny jednych grupowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej: 
a) cena najniższa we wszystkich ofertach                                                               10 pkt, 



  

b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: 
(cena najniższa / cena danej oferty) x 10 pkt, przy czym wynik zaokrągla się  
do jednego miejsca po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli na drugim miejscu  
po przecinku występuje 5, to stosuje się zaokrąglenie w górę) 

3) dotyczącą ceny jednych indywidualnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej: 
a) cena najniższa we wszystkich ofertach                                                               10 pkt, 
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: 

(cena najniższa / cena danej oferty) x 10 pkt, przy czym wynik zaokrągla się  
do jednego miejsca po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli na drugim miejscu  
po przecinku występuje 5, to stosuje się zaokrąglenie w górę) 

4) dotyczącą ceny edukacji nauczycieli, dzieci i ich rodziców oraz pielęgniarek szkolnych 
w zakresie wad postawy 

a) cena najniższa we wszystkich ofertach                                                               2 pkt, 
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: 

(cena najniższa / cena danej oferty) x 2 pkt, przy czym wynik zaokrągla się  
do jednego miejsca po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli na drugim miejscu  
po przecinku występuje 5, to stosuje się zaokrąglenie w górę) 

5) dotyczącą dodatkowych kryteriów i maksymalnej liczby punktów:      
a) posiadanie umowy z NFZ (obowiązującej w chwili składania oferty)  

na rehabilitację                                                                                                   5 pkt, 
b) posiadanie umowy z NFZ (obowiązującej w chwili składania oferty)  
    na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny szkolnej   2 pkt,   
c) dotychczasowa współpraca z Miastem Łódź:                                             +/- 2 pkt,     

- oferent nierzetelnie realizował albo nieprawidłowo rozliczał zadania publiczne zlecone 
przez Miasto Łódź lub inne jednostki administracji publicznej:                      - 2 pkt,                                
- oferent zrealizował i rozliczał zadania publiczne zlecone przez Miasto Łódź lub inne 
jednostki administracji publicznej z problemami, które nie miały wpływu na jakość 
realizacji zadania albo oferent dotychczas nie realizował zadań publicznych    0 pkt,                               
- oferent realizował i rozliczał dotychczasowe zadania publiczne zlecone przez Miasto 
Łódź lub inne jednostki administracji publicznej w sposób prawidłowy            2 pkt, 

    d) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych organizowanych przez Miasto Łódź 
lub inne podmioty: 

         - co najmniej 3 programy zdrowotne realizowane w okresie 2015-2017 r.         2 pkt.         
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 38 pkt. 

 
§ 7. Komisja dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie 

najwyższej liczby uzyskanych punktów. 
 
§ 8. Wyboru ofert Komisja dokonuje wg następujących zasad: 

1) Komisja typuje do udziału w badaniach oferty, które uzyskały największą liczbę 
punktów, nie mniejszą jednak niż 50% maksymalnej liczby punktów; 

2) Komisja decyduje o podziale środków pomiędzy oferentami, biorąc pod uwagę 
największą liczbę punktów oraz konieczność zapewnienia łatwego dostępu  
do indywidualnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej mieszkańcom wszystkich części 
Miasta Łodzi. 
 
§ 9. 1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący  

i wszyscy członkowie Komisji. 
2. Komisja niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu publikuje jego wyniki  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Łodzi oraz przekazuje na piśmie oferentom. 

3. Komisja rozwiązuje się po rozstrzygnięcia konkursu ofert, z chwilą upływu terminu 
na wniesienie odwołań. 



  

Załącznik 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 
 
 
 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie zarządzenia  
Nr          /VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia         kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert dla podmiotów  wykonujących działalność leczniczą w trybie 
ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki 
zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2018 r. 
oraz powołania Komisji Konkursowej. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

Oświadczam, że nie pozostaję/pozostaję* w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną 
wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. 
 
 
 
Łódź, dnia……………………  …….............…………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 

* właściwe podkreślić 


