
ZARZJ\DZENIE Nr8~7S NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia AO lA:pw. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotow wykonujllcych 
dzialalnosc leczniczll w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej 

na realizacj~ "Programu Szczepien Ochronnych Lodzian przeciw Grypie" w 2018 r. 
oraz powolania Komisji Konkursowej. 

N a podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138,650 i 1128) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 
art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 
2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138,650,697,730,771,858,912,932,1115 i 1128) 
w zwillZku z uchwalll Nr XXIXl576/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 marca 2008 r. 
w sprawie przyjycia Programu Szczepien Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie, 
zmienionll uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr L VIIIIl 095/09 z dnia 27 maja 2009 r. 
i Nr LXXl1349/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert dla podmiotow wykonujllcych dzialalnosc 
leczniczll w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacjy 
"Programu Szczepien Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie" w 2018 r. 

2. TreSc ogloszenia 0 konkursie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi za1llcznik Nr I 
do zarzlldzenia. 

§ 2. Przeprowadzenie konkursu, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 1, nastllpi zgodnie ze 
szczegolowymi warunkami konkursu ofert na realizacjy "Programu Szczepien Ochronnych 
Lodzian Przeciw Grypie" w 2018 r., stanowillcymi za1llcznik Nr 2 do zarzlldzenia. 

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 1, powolujy 
Komisjy Konkursowll, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie: 

1) Przewodnicz,!ca 

2-4) Czlonkowie 

Iwona Iwanicka 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi; 
Marta Syguda 
p.o. kierownika Oddzialu ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- luliusz Kurzawa 
glowny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi; 



Katarzyna W~sik 
podinspektor w Oddziale Organizacyjno
Ekonomicznym w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi. 

2. Regulamin pracy Komisji stanowi zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 

Spraw 



OGLOSZENIE 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zalqcmik Nr I 
do zarzqdzenia Nrgg1S' NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A 0 (,t'p<:JS- 20 18 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert dla podmiotow wykonujllcych dzialalnosc leczniczlI 
w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacj~ 
"Programu Szczepien Ochronnych Lodzian przeciw Grypie" w 2018 r. 

Podmioty zainteresowane przystqpieniem do realizacji szczepien mogq zapoznae si~ 
ze szczeg610wymi warunkami konkursu ofert i materialami informacyjnymi 0 przedmiocie 
konkursu oraz otrzymae obowiqzujqcy formularz oferty w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, ul. Zachodnia 47, 
pok. 114 (tel. 0-42638-47·38) w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

I. Oferty biorllce udzial w konkursie powinny zawierac: 

I. Wypelniony formularz oferty, kt6rego wz6r stanowi zalqcmik Nr I 
do szczeg610wych warunk6w konkursu ofert, zawierajqcy m.in.: 
I) nazw~ i siedziby podmiotu wykonujqcego dzialalnose lecmiczq oraz numer wplSU 

do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnose leczniczq; 
2) miejsce realizacji szczepien w ramach zadania; 
3) informacje dotyczqce liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorqcego udzial 

w realizacji zadania; 
4) deklarowanq liczby szczepien, kt6rq oferent moze zrealizowae w ramach zadania; 
5) oferowanq ceny zaszczepieniajednej osoby dla realizacji zadania. 

2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujqce 0 statusie 
prawnym podmiotu skladajqcego oferty i umocowanie os6b go reprezentujqcych. 

3. Oswiadczenie oferenta, kt6rego wz6r stanowi zalqcmik Nr 2 do szczeg610wych 
warunk6w konkursu ofert. 

4. Brak kt6regokolwiek z wymaganych dokument6w lub jego niewlaSciwa forma 
spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupelnienia brakujqcych dokument6w 
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

5. Dokumenty powinny bye przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii 
poswiadczonej za zgodnose z oryginalem przez osoby upowai:nionq do skladania oswiadczen 
w imieniu Oferenta. Oswiadczenia oferenta powinny zostae zlozone w oryginale. 

II. Zasady prowadzenia konkursu ofert: 

I. W konkursie ofert mogq uczestniczyc podmioty spelniajqce wymagania okrdlone 
w szczeg610wych warunkach konkursu ofert. 

2. Wysokosc srodk6w publicznych przeznaczonych w budzecie miasta Lodzi w roku 
2018 na realizacjy zadania, kt6rego dotyczy ogloszenie wynosi 250.000,00 zl. 

3. Przewidywana wysokosc srodk6w finansowych na realizacjy zadania obj~tego 



konkursem ofert moze ulec zmianie w wyniku ustalenia w budzecie miasta Lodzi innej kwoty 
przeznaczonej na ten cel. 

4. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie wczeSniej niz od dnia 
14 sierpnia 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r. 

5. Oferty do konkursu ofert skladane S'l w zamkniytych kopertach z podaniem nazwy 
zadania, kt6rego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydzialu Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi 
przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty 
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UrzC;du Miasta Lodzi, 
do godz. 1600

• 

6. Termin zwi¥ania ofert'l ustala siy na 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 
7. Konkurs zostanie rozstrzygniyty w terminie do 21 dni roboczych od uplywu terminu 

skladania ofert, a jego wyniki zostan'l opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty 
rozstrzygniycia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicy 
ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu ofert bez podania 
przyczyny przed uplywem terminu na zlozenie ofert, przedluzenia terminu skladania ofert, 
przedluzenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygniycia konkursu oraz zmiany terminu realizacji 
zadania - informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Miasta Lodzi oraz na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

9.0rganizator zastrzega sobie prawo do ods1'lpienia od realizacji zadania z przyczyn 
obiektywnych (np.: zmian w budzecie miasta Lodzi). 

10. Oferent moze odwolac siy od rozstrzygniycia konkursu ofert do Przewodnicz'lcego 
Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi informacji 0 rozstrzygniyciu konkursu. Odwolanie zostanie 
rozpatrzone w terminie do 7 dni. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia NrirSf5NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Au vpCJQ-- 2018 r. 

Szczegolowe warunki konkursu ofert 
na realizacj~ "Programu Szczepien Ochronnych Lodzian przeciw Grypie" 

w 2018 r. 

§ I. I. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorow "Programu Szczepien Ochronnych 
Lodzian Przeciw Grypie" w 2018 r. 

2. Badaniami objyte zostan,! osoby okreslone w uchwale Nr XXIXl576/08 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjycia Programu Szczepien 
Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie zmienion,! uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr L VIIIII 095/09 z dnia 27 maja 2009 r. oraz Nr LXXII 349/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. 

3. Druki do realizacji zadania oferenci zabezpieczaj,! we wlasnym zakresie. 

§ 2. I. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta 
Miasta Lodzi. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowej okresla regulamin pracy Komisji Konkursowej 
stanowi,!cy zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

§ 3. I. Oferty zgloszone do konkursu powinny byc sporz'!dzone na formularzu oferty, 
ktorego wzor stanowi zal'!cznik Nr 1 do szczegolowych warunkow konkursu. 

2. Do oferty naleZy zal,!czyc oswiadczenie oferenta, ktorego wzor stanowi zal,!cznik 
Nr 2 do szczegolowych warunkow konkursu ofert. 

§ 4. Oferent przystypuj,!cy do konkursu powinien spelniac nastypuj,!ce warunki: 
I) zloZyc oferty zgodn,! z wymaganiami okreSlonymi w ogloszeniu 0 konkursie; 
2) zapewni6 wykonanie uslugi obejmuj,!cej: 

a) zakup szczepionek czterowalentnych przeciw grypie dla sezonu 2018/2019, 
b) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikuj,!cego do szczepienia, 
c) wykonanie szczepienia (wraz z materialamijednorazowego uZytku), 
d) zebranie i prowadzenie niezbydnej dokumentacji, w tym zgody osob szczepionych 

na wykonanie szczepienia; 
3) zapewnic zorganizowanie bezplatnych szczepien w zakresie przedmiotu konkursu 

(wyznaczenia punktow i godzin realizacji szczepien - przychodnia, adres, godziny); 
4) zapewnic gabinet lekarski spelniaj,!cy, pod wzglydem warunkow i wyposaz:enia, wymogi 

okreslone w obowi¥uj,!cych przepisach prawa; 
5) zabezpieczyc warunki do przeprowadzenia szczepien ochronnych przeciwko grypie 

w ramach punktu szczepien; 
6) zapewnic fachowy personel medyczny dla potrzeb programu w kaz:dej placowce 

realizuj,!cej ww. zadanie: 
a) co najmniej jednego lekarza, posiadaj,!cego specjalizacjy w zakresie chorob 

wewnytrznych lub medycyny rodzinnej lub staz:em mmlmum 6 lat 
- do przeprowadzania badan kwalifikuj,!cych do zaszczepienia przeciwko grypie, 

b) co najmniej jednej pielygniarki posiadaj,!cej kwalifikacje do wykonywania szczepien, 
potwierdzone zaswiadczeniem 0 odbyciu kursu szczepien, 

c) zapewni6 jednorazowy sprzyt medyczny do wykonania szczepien zgodnie z zasadami 
aseptyki i antyseptyki. 



§ 5. Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty oceniajijc je na podstawie 
zaoferowanej ceny jednostkowej szczepienia oraz dodatkowych kryteriow, przyznajijc 
poszczegolnym ofertom punkty zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej 
stanowiijcym zalijcznik Nr 3 do zarzijdzenia. 

§ 6. 1. Wyniki konkursu ofert zostanij opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy 
ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Z podmiotami leczniczymi wybranyrni w wyniku konkursu zostanij zawarte umowy 
na realizacjy programu niezwlocznie po rozstrzygniyciu konkursu. 

§ 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 
1) wyborn wiycej niz jednej oferty; 
2) zamkniycia konkursu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert; 
3) odstijpienia od realizacji szczepien z przyczyn obiektywnych (np.: zmlan w budzecie 

Miasta Lodzi dotyczijcych zadania); 
4) okreslenia przez Komisjy Konkursowij wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych 

na realizacjy poszczegolnych ofert w przypadku wyborn w konkursie wiykszej liczby ofert. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegolowymi warnnkami konkursu 
ofert majij zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



Zal'lcznik Nr I 
do szczeg610wych warunk6w konkursu 
ofert na realizacj~ "Programu 
Szczepien Ochronnych Lodzian 
Przeciw Grypie" w 2018 r. 

Piecz?c oferenta 

Formularz oferty na realizacjl) 
"Programu Szczepien Ochronnych Lodzian przeciw Grypie" 

w 2018 r. 

I. Informacje 0 oferencie 

I. Perna nazwa oferenta (zgodnie z wypisem z 
wlasciwego rejestru) 

2. Adres wraz z kodem pocztowym, 
adres e-mail 

3. Nr wpisu do rejestru podmiot6w 
wykonuj~cych dzialalnosc lecznicZ'l 

4. Nr wpisu do Krajowego Rejestru S~dowego 
ICEIDG 

5. NIP 

6. Numer konta bankowego 
7. Kierownik podmiotu leczniczego 

(imie i nazwisko, nr tel., email) 
S. Osoba odpowiedzialna za realizacje zadania 

(imie i nazwisko, nr tel., email) 
9. Osoba odpowiedzialna za finansowe 

rozliczenie zadania 
(imie i nazwisko, nr tel., email) 

II. Lokalizacja: 

Planowane miejsce/miejsca realizacji szczepien (adres, dzieinica, pok., te1., email) 

III. Informacje 0 personelu medycznym wykonu' cym szczepienia 
I. Lekarz kwalifikuj~cy do szczepien (Iiczba 

os6b, stat) - specjalizacja (rok) 
2. Piel~gniarka z uprawnieniami do szczepien 

IV. Plan rzeczowo - finansowy 
I. Proponowana liczba szczepien, kt6r~ 

oferent moze wykonac w ramach programu 
w201Sr. 

2. Proponowana cena jednostkowa brutto 
oferowanych uslug (obejmuj~ca koszty 
szczepionki czterowalentnej, badania 
lekarskiego, uslugi pielegniarskiej, koszty 
materialowe, koszty inne) 



V. Inne informacje 

1. Doswiadczenie w realizacji profilaktycznych 
program6w zdrowotnych (wg dejinicji art. 5 
pkt 29a i 30 ustawy a iwiadczeniach opieki 
zdrowotnej jinansowanych ze srodk6w 
publicznych) na zlecenie na zlecenie jednostki 
samoTZ'Jdu terytorialnego lub Ministra 
Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia 
W okresie trzech ostatnich lat. 
Jesli TAK, to prosz~ podac: 
a) nazwa programu; 
b) kto finansowal badania? 
c)jak~ populacj~ obj~to badaniami? 

2. Czy istnieje mozliwosc umawiania terminu 
szczepien w ramach zadania (tel., godz.) 

3. Dost~pnosc: dni tygodnia i godziny realizacji 
szczepien na rzecz zadania. 

2017 r.-

2016r.-

2015r.-

Podpis kierownika 
podmiotu /eczniczego 



Pieczfjc oferenta 

Zall}cznik Nr 2 
do szczeg610wych warunk6w 
konkursu ofert na realizacjt; 
"Programu Szczepien Ochronnych 
Lodzian Przeciw Grypie" w 2018 r. 

Pelna nazwa podmiotu leczniczego: ........................................................................................... . 

Adres wraz z kodem pocztowym: ............................................................................................... . 

Oswiadczenia oferenta 

Oferent oswiadcza, ze: 

I) w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
srodk6w publicmych; 

2) w stosunku do os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta nie orzeczono zakazu 
pelnienia funkcj i zwi¥anych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz nie sl} one 
karane za umyslne przestt;pstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

3) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostanl} przekazane srodki i zobowi¥uje siy 
go utrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzglydem 
finansowym i rzeczowym; 

4) spelnia wymagania okreslone w przepisach odrybnych i dysponuje wykwalifikowanl} 
kadrl} niezbydnl} do realizacji swiadczen zdrowotnych w ramach "Programu Szczepien 
Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie"; 

5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzl}dzone przy 
udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie niezbydnym do realizacji "Programu 
Szczepien Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie"; 

6) zapoznal sit; z trescil} ogloszenia i szczeg610wymi warunkami konkursu ofert; 
7) jest swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia; 
8) zobowi¥uje sit; w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy w mleJSCU 

i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu. 

Czyteine podpisy i pieczqtki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Za1llcznik Nr 3 
do zarzlldzenia Nr egIS NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,-fO l< pc»- 2018 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ I. I. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisjll, obraduje na posiedzeniach 
zamknit;tych, bez udzialu oferentow, z wyjlltkiem czynnosci: 
I) stwierdzenia prawidlowosci ogloszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert; 
2) otwarcia kopert z ofertami; 
3) ogloszenia oferentom, ktore z ofert spelniajll warunki formalne okreslone w ogloszeniu 

o konkursie, a kt6re zostaly odrzucone. 
2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodniczllcy, zwoluje posiedzenia Komisji 

Konkursowej. 
3. Prace Komisji sll wazne przy udziale co najmniej trzech czlonk6w skladu Komisji 

konkursowej. 

§ 2. I. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza oferty pod wzglt;dem formalnym. 
2. W przypadku stwierdzenia brak6w ofert wskazanych w czt;sci I ust.!-3 ogloszenia 

o konkursie, Przewodniczllcy zarzlldza wezwanie oferentow do usunit;cia brak6w 
w wyznaczonym terminie. 

3. Oferty niespelniajllce wymog6w okreslonych w ogloszeniu 0 konkursie 
oraz w szczegolowych warunkach konkursu ofert zostanll odrzucone. 

§ 3. Komisja przyjmuje do protokolu wyjaSnienia i oswiadczenia zgloszone przez 
oferent6w. 

§ 4. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczllcy lub wyznaczony przez mega 
czlonek Komisji. 

2. Wszystkie decyzje dotyczllce przebiegu konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu 
jawnym, zwyklll wit;kszoscill glos6w. 

3. W przypadku rownej liczby glosow "za" "przeciw" decyduje glos 
Przewodniczllcego. 

§ 5. Komisja por6wnuje oferty pod wzglt;dem: 
I) ceny proponowanej za uslugi; 
2) spelnienia kryteri6w dodatkowych; 
3) zgodnosci zakresu oferowanych swiadczeil. zdrowotnych z zakresem wymaganym 

w ogloszeniu 0 konkursie. 

§ 6. I. Podstawowym kryterium wyboru oferty bt;dzie lllczna liczba punktow 
uzyskanych za cent; jednego badania profilaktycznego oraz za spelnienie dodatkowych 
kryteri6w. 

2. Przyjmuje sit; nastt;pujllce kryteria oceny oferty oraz punktacjt;: 
I) dotyczllCll ceny jednego badania profilaktycznego: 

a) cena najnizsza wsrod wszystkich ofert 10 pkt 
b) przy kaZdej wyzszej oferowanej cenie liczbt; punktow wylicza sit; ze wzoru: 

(cena najnizsza / cena danej oferty) x 10 pkt, przy czym wynik zaokrllgla sit; 



do jednego miejsca po przecinku wg og61nie przyjytych zasad (jezeli na drugim miejscu 
po przecinku wystypuje 5, to stosuje siy zaokrl)glenie w g6ry); 

2) dotyczl)cl) dodatkowych kryteri6w: 
a) doswiadczenie w realizacji program6w profilaktycznych 

- oferent w okresie ostatnich 3 lat przed zlozeniem zrealizowal (zakoilczyl) wiycej 
niz 3 profilaktyczne programy zdrowotne, 2 pkt 

b) dostt;pnosc do szczepieil 
- prowadzenie zapis6w na szczepienia 2 pkt 

c) dotychczasowa wsp61praca z miastem L6dz: 
- oferent nierzetelnie realizowal albo nieprawidlowo rozliczal zadania publiczne 

zlecone przez miasto L6dz lub inne jednostki administracji publicznej -2 pkt, 
- oferent zrealizowal i rozliczal zadania publiczne zlecone przez miasto 

L6dz lub inne jednostki administracji publicznej z problemami, kt6re nie mialy 
wplywu na jakosc realizacji zadania albo oferent dotychczas nie realizowal zadaiJ. 
publicznych, 0 pkt, 

- oferent realizowal i rozliczal dotychczasowe zadania publiczne zlecone przez 
miasto L6dz lub inne jednostki administracji publicznej 
w spos6b prawidlowy 2 pkt. 

Maksymalna Iiczba punkt6w do zdobycia -16. 

§ 7. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie liczby uzyskanych punkt6w i tworzy 
listt; rankingowl) ofert. 

§ 8. Komisja dokonuje wyboru wg nastypujl)cych zasad: 
I) Oferty wybrane do realizacji badaiJ. muszl) uzyskac co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punkt6w. 
2) 0 podziale srodk6w finansowych pomiydzy oferent6w, kt6rzy uzyskali najwit;kszl) liczbt; 

punkt6w decyduje Komisja Konkursowa biorl)c pod uwagy koniecznosc objt;cia 
programem jak najwiykszej populacji uprawnionych os6b oraz zapewnieniem dostypu 
do szczepieil w r6znych regionach Miasta Lodzi (co najmniej jeden punkt szczepieil 
w ka:i:dej czysci miasta). 

§ 9. Z prac Komisji sporzl)dza SIt; protok61, kt6ry podpisuje Przewodniczl)cy 
i czlonkowie Komisji. 

§ 10. Komisja niezwlocznie po rozstrzygniyciu konkursu ofert publikuje jego wyniki 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi oraz na tablicy ogloszeil Urzt;du 
Miasta Lodzi. 

§ II. Komisja rozwil)zuje sit; po rozstrzygnit;cia konkursu ofert, z chwill) uplywu 
terminu na wniesienie odwolail. 


