
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 1383/VIII/19 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację 
„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” w 2019 r. 

 
§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w Łodzi” w 2019 r. 
2. Program obejmie dzieci, które w roku ogłoszenia konkursu kończą 4 lata 

i zamieszkują na terenie miasta Łodzi. 
3. Z programu wyłączone będą; 

1) dzieci z grup ryzyka narażonych w sposób szczególny na zakażenia pneumokokami z racji 
przysługujących im uprawnień do otrzymania bezpłatnej szczepionki przeciwko 
pneumokokom, których szczepienia finansowane są ze środków publicznych Ministerstwa 
Zdrowia; 

2) dzieci, które wcześniej zostały zaszczepione. 
4. 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) przeprowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w celu pozyskania 
uczestników,  

b) zakup szczepionek skoniugowanych 13-walentnych (PCV13) przeciw pneumokokom, 
c) przeprowadzenie kompleksowej procedury szczepienia zgodnie z częścią IV.1.3 

„Programu profilaktyki zakażeń pnemokokowych w Łodzi” przyjętym uchwałą 
Nr LXXIII/1993/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 r.;  

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 
pneumokokom w ramach punktu szczepień; 

6) zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu w każdej placówce 
realizującej ww. zadanie; 

7) 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. 


