
ZARZ1\DZENIE Nr ?JGJL /VIIII20 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia .z 0 (M.a.'" c:a.. 2020 r. 

w sprawic ogloszcnia otwartcgo konkursu of crt dla podmiotow wykonujqcych 
dzialalnosc lcczniczq w trybic ustawy z dnia 15 kwictnia 2011 r. 0 dzialalnosci lcczniczcj 

na rcalizacjc; "Programu profilaktyki zakazcn pncumokokowych w Lodzi" w 2020 r. 
oraz powolania Komisji Konkursowcj. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Oz. U. z 2020 r. poz. 295) 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 srodk6w publicznych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 
1694,1726,1818,1905,2020 i2473) wzwiqzku zuchwalq Nr LXXIII/1993/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjycia "Programu profilaktyki zakazen 
pneumokokowych w Lodzi" 

zarzqdzam, co nast'tpujc: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert dla podmiot6w wykonujqcych dzialalnose 
leczniczq w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacjy 
"Programu profilaktyki zakazen pneumokokowych w Lodzi". 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia. 

§ 2. Przeprowadzenie konkursu ofert nastqpi zgodnie ze szczeg610WYIUi warunkami 
konkursu ofert na realizacjy "Programu profilaktyki zakazen pneumokokowych w Lodzi", 
stanowiqcymi zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 1, powolujy 
Komisjy Konkursowq, zwanq dalej Komisjq, w skladzie: 
1) Przewodniczqca Iwona Iwanicka 

Zastypca Oyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Oepartamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 

2-4) Czlonkowie Marta Korowczyk 
p.o. Kierownika w Oddziale ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Oepartamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta l,odzi; 
Juliusz Kurzawa 
G16wny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Oepartamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Katarzyna W qsik 
Inspektor w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji 
Zdrowia w Wydzialc Zdrowia Spraw 



Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Regulamin pracy Komisji stanowi zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Spraw 



OGLOSZENIE 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr ,%J.t/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia LO c,M.4~ 2020 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert dla podmiotow wykonuj~cych dziaialnosc Iecznicz~ 

w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziaialnosci Ieczniczcj na realizacj«r 
"Programu profilaktyki zakazen pneumokokowych w Lodzi". 

Podmioty zainteresowane przystqpicniem do realizacji "Programu profilaktyki zakazen 
pneumokokowych w Lodzi" mogq zapoznae siy ze szczeg610wymi warunkami konkursu ofert 
i materialami informacyjnymi 0 przedmiocie konkursu oraz otrzymae obowiqzujqcy formularz 
oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 120 (tel. 42272-62-70) w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi lub w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
pod adresem internctowYln http://bip.uml.lodz.pl. 

I. Ofcrty bior~cc udzial w konkursic powinny zawicrac: 

1. Wypelniony formularz oferty, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 
do szczeg610wych warunk6w konkursu ofert, zawierajqcy m.in.: 
1) nazwy i siedziby podmiotu wykonujqcego dzialalnose leczniczq oraz numer WPlSU 

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

w realizacji Progralnu; 
4) deklarowanq liczby szczepien, kt6rq oferent moze zrealizowae w ramach Programu; 
5) oferowanq ceny zaszczepienia jednej osoby dla realizacji Programu. 

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 wzor stano wi zalqcznik Nr 2 do szczeg610wych 
warunk6w konkursu ofert. 

4. Brak kt6regokolwiek z WYlnaganych dokUlnent6w lub jego niewlasciwa forma 
spowoduje wezwanie oferenta do zmiany lub uzupclnienia 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 upowaznionq do skladania oswiadczen 
w imieniu oferenta. Oswiadczenia oferenta powinny zostae zlozone w oryginale. 

II. Zasady prowadzenia konkursu of crt: 

1. W konkursie ofert mogq uczestniczye podmioty spelniajqce wymagania okreslone 
w szczeg610wych warunkach konkursu ofert. 

2. Wysokose srodk6w publicznych przeznaczonych w budzecie miasta Lodzi w roku 
2020 na realizacjy zadania, kt6rego dotyczy ogloszenie wynosi 192.500,00 z1. 



3. Tennin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie wczesniej niz od dnia 
2 marca 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. 

4. Oferty do konkursu ofert skladane S,! w zamkniytych kopertach z podaniem nazwy 
zadania, kt6rego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydzialu Zarz,!dzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w 
Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 16 
dni od daty opublikowania ogloszenia w Biulctynic Informacji Publicznej Urzf(du 
Miasta Lodzi, do godz. 1600• 

5. Konkurs zostanie rozstrzygniyty w tenninie do 21 dni roboczych od uplywu terminu 
skladania ofert, a jego wyniki zostan,! opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty 
rozstrzygniycia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicy 
ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

6.0rganizator 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. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odst,!pienia od realizacji zadania z przyczyn 
obiektywnych (np. zmian w budzecie Miasta Lodzi). 

8. Oferent moze odwola6 siy od rozstrzygniycia konkursu ofert do Przewodnicz,!cego 
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. 



Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr ~Gll./VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia l{) (M.tL~ 2020 r. 

Szczcg610wc warunki konkursu of crt na rcalizacj«; 
"Programu profilaktyki zakazcn pncumokokowych w lA)dzi" w 2020 r. 

§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizator6w "Programu profilaktyki zakazen 
pneumokokowych w Lodzi" w 2020 r. 

2. Program obejmie dzieci, kt6re w roku ogloszenia konkursu konczq 4 lata 
i zamieszkujq na terenie miasta Lodzi. Programem szacuje siy objqc ok. 700 dzieci. 
Zaplanowana liczba szczepien wynika z wysokosci doste;pnych srodk6w finansowych. 

3. Z programu wylqczone bydq; 
1) dzieci z grup ryzyka narazonych w spos6b szczcg6lny na zakazcnia pneumokokami z racji 

przyslugujqcych im uprawnlen do otrzymania bezplatnej szczepionki przeciwko 
pneumokokom, kt6rych szczepienia finansowane Sq ze srodk6w publicznych Ministerstwa 
Zdrowia; 

2) dzieci, kt6re wczesniej zostaly zaszczepione. 
4. Druki do realizacji zadania oferenci zabezpieczajq we wlasnym zakresie. 

§ 2. 1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powolana przcz Prezydenta 
Miasta Lodzi. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowej okresla regulmTIin pracy Komisji Konkursowej 
stanowiqcy zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

§ 3. 1. Oferty zgloszone do konkursu powinny bye sporzqdzone na formularzu oferty, 
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 1 do szczeg6lowych warunk6w konkursu. 

2. Do oferty nalezy zalqczyc oswiadczcnic oferenta, kt6rcgo wz6r stanowi zalqcznik 
Nr 2 do szczcg610wych warunk6w konkursu ofcrt. 

§ 4. Oferent przystypujqcy do konkursu powinicn spelniae nastypujqce warunki: 
1) zlozye oferty zgodnq z wymaganiami okreslonymi w ogloszeniu 0 konkursie; 
2) zapewnie wykonanie uslugi obejmujqcej: 

a) przeprowadzenie dzialan informacyjnych edukacyjnych w celu pozyskania 
uczestnik6w, 

b) zakup szczcpionck skoniugowanych 13-walcntnych (PCV 13) przcciw pneumokokom, 
c) przeprowadzenie konlpleksowej procedury szczepienia zgodnie z czysciq IV.l.3 

"Programu profilaktyki zakazen pnemokokowych w Lodzi" przyjytym uchwalq 
Nr LXXIIII1993118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2018 r.; 

3) zapewnie zorganizowanie bezplatnych szczepien w zakresie przedmiotu konkursu 
(wyznaczenia punkt6w i godzin realizacji szczepien - przychodnia, adres, godziny); 

4) zapewnic gabinet lekarski spelniajqcy, pod wzglydelTI warunk6w i wyposazenia, wymogi 
okreslone w obowiqzujqcych przepisach prawa; 

5) zabezpieczyc warunki do przeprowadzcnia szczcpien ochronnych przeciwko 
pncumokokom w ramach punktu szczcpicn; 

6) zapewnic fachowy personel medyczny dla potrzeb programu w kazdej plac6wce 
realizujqcej ww. zadanie; 

7) zapewnic jednorazowy sprzyt medyczny do wykonania szczepien zgodnie z zasadami 
aseptyki i antyseptyki. 



§ 5. Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty oceniaj,!c je na podstawie 
zaoferowanej ceny jednostkowej szczepienia oraz dodatkowych kryteri6w, przyznaj,!c 
poszczeg61nym ofertom punkty zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej 
stanowi,!cym zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

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

2. Z podmiotaIl1i leczniczymi wybranymi w wyniku konkursu zostan,! zawarte umowy 
na realizacjy programu niezwlocznie po rozstrzygniyciu konkursu. 

§ 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 
1) wyboru wiycej niz jednej oferty; 
2) zamkniycia konkursu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert; 
3) odst,!pienia od realizacji szczepien z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budzecie miasta 

Lodzi dotycz'!cych zadania); 
4) okreslenia przez Komisjy Konkursow,! wysokosci srodk6w finansowych przeznaczonych 

na realizacjy poszczeg61nych ofert w przypadku wyboru w konkursie wiykszej liczby ofert. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczeg610wymi warunkami konkursu 
l11ajq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



Zalqcznik Nr 1 
do Szczeg6lowych warunk6w 
konkursu ofert na realizacjy 
"Programu profilaktyki zakaze11 
pneumokokowych w Lodzi" w 2020 r. 

Pieczrjc oferenta 

Formularz ofcrty na rcalizacj(( 
"Programu profilaktyki zakazcn pncumokokowych w Lodzi" 

w 2020 r. 

I. Informacje 0 oferencie 

1. Pelna nazwa oferenta (zgodnie z wypisem z 
wiasciwego rejestru) 

2. Adres wraz z kodem pocztowym, 
adres e-mai I 

3. Nr wpisu do rejestru podmiot6w 
wykonujqcych dziaialnosc leczniczq 

4. Nr wpisu do Krajowego Rejestru 
Sqdowego / CEIDG 

5. NIP 

6. Numer konta bankowego 

7. Kierownik podmiotu leczniczego 
(imiy i nazwisko, nr tel., e-mail) 

8. Osoba odpowicdzialna za rcalizacj<; zadania 
(imiy i nazwisko, nr tel., e-mail) 

9. Osoba odpowiedzialna za finansowe 
rozliczenie zadania 
(imit( i nazwisko, nr tel., e-mail) 

II. Lokalizacia: 

Planowane miejsce/miejsca realizacji szczepiell (adres, pok., tel., e-mail) 

III. Informacje 0 personeiu mcdycznym wykonu'ijcym szczepienia 
I. Lekarz kwalifikujqcy do szczepiell (liczba 

os6b, staz) - specjalizacja (rok) 
2. Pielygniarka z uprawnieniami do szczepiell 

IV. Plan rzeczowo-finansowy_ 
1. Proponowana liczba szczeplcn, kt6rq 

ofcrcnt moze wykonac w ramach programu 
w 2020 r. 

2. Proponowana cena jednostkowa brutto 
oferowanych usiug ( obejmujqca koszty 
szczepionki 13-walentnej, badania 
lekarskiego, usiugi pielygniarskiej, koszty 
materiaiowe, koszty inne) 



V. Inne informacic 

1. 

2. 

3. 

Doswiadczenie w realizacji profilaktycznych 
program6w zdrowotnych (wg dejinicji art. 5 
pkt 29a i 30 ustawy 0 swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w 
publicznych) na zlecenie jednostki samorz~du 
terytorialnego lub Ministra Zdrowia lub 
Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie 
trzech ostatnich lat. 
Jesli TAK, to proszy podac: 
a) nazwa programu; 
b) kto finansowa! badania? 
c) jake} populacjtt objyto badaniami? 
Czy istnieje mozliwosc umawiania terminu 
szczepien w ramach zadania (tel., gQc!!::) ____ _ 
Dostttpnosc: dni tygodnia i godziny realizacji 
szczepien w ramach zadania. 

2019 r.-

2018 r. -

2017 r. -

-----------------------------------------1 

Podpis kierownika 
podmiotu leczniczego 



Za1'lcznik nr 2 
do Szczegol0wych warunkow 
konkursu ofert na realizacjt( 
"Programu profilaktyki zakazen 
pneumokokowych w Lodzi" w 2020 r. 

Piecz?c ojerenta 

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

Adres wraz z koden1 pocztowym: .............................................................................................. .. 

Oswiadczcnia ofcrenta 

Oferent oswiadcza, ze: 

1) w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
srodk6w publicznych; 

2) w stosunku do os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta nie orzeczono zakazu 
pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz nie Sq one 
karane za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

3) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostanq przekazane srodki i zobowiqzuje siy 
go utrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzglydem 
finansowyn1 i rzeczowym; 

4) spelnia wymagania okrcslone w przcpisach odrybnych i dysponuje wykwalifikowanq 
kadrq niezbydnq do realizacji swiadczcn zdrowotnych w ramach "Programu profilaktyki 
zakazen pncumokokowych w Lodzi" w 2020 r.; 

5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzqdzone przy 
udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie niezbydnym do realizacji "Programu 
protilaktyki zakazen pneumokokowych w Lodzi" w 2020 r.; 

6) zapoznal siy z tresciq ogloszcnia i szczcg610WYlni warunkami konkursu ofert; 
7) zobowiqzujc siy w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy w mleJSCU 

i terminic wyznaczonym przcz organizatora konkursu. 

Czytelne podpi~y i pieczqtki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Zal~cznik Nr 3 
do zarz~dzenia Nr ~',tL/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .to (.&A4."'uz..2020 r. 

REGULAMIN J>UACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~, obraduje na posiedzeniach 
zan1kni((tych, bez udzialu oferent6w, z wyj~tkicm czynnosci: 
1) stwierdzenia prawidlowosci ogloszenia konkursu oraz liczby otrzyn1anych ofe11; 
2) otwarcia kopert z ofertami; 
3) ogloszenia oferentom, kt6re z ofert spelniaj~ warunki formalne okreslone w ogloszeniu 

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

Konkursowej. 
3. Prace Komisji s~ wazne przy udziale co najmniej trzech czIonk6w skladu Komisji 

Konkursowej, a czlonkowie swoj~ obecnosc potwierdzaj~ na kazdym posiedzeniu na liscie 
obecnosci. 

4. CzIonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skIadaj~ 

oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal~cznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza oferty pod wzglydem formalnym. 
2. W przypadku stwierdzenia brak6w ofcrt wskazanych w czysci I pkt 1-3 ogloszenia 

o konkursie, Przewodniczqcy zarzqdza wczwanic ofcrcnt()w do usuniycia brak6w 
w wyznaczonyn1 tenninie. 

3. Oferty niespelniaj~ce wymog6w okreslonych w ogloszeniu 0 konkursie 
oraz w szczeg6Iowych warunkach konkursu ofert zostan~ odrzucone. 

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

§ 4. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz~cy lub wyznaczony przez nIego 
czlonek Komisji. 

2. Wszystkie decyzje dotycz~ce przebiegu konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu 
jawnym, zwykl~ wiykszosci~ glos6w. 

3. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" "przeciw" decyduje glos 
Przewodnicz~cego. 

§ 5. Kon1isja por6wnuje ofcrty pod wzglydelTI: 
1) ceny propoI1owanej za uslugi; 
2) spelnienia kryteri6w dodatkowych; 
3) zgodnosci zakresu oferowanych swiadczen zdrowotnych z zakresem wymaganym 

w ogloszeniu. 

§ 6. 1. Podstawowym kryterium wyboru oferty bydzie l~czna liczba punkt6w 
uzyskanych za ccny jednego szczepicnia oraz za spelnienie dodatkowych kryteri6w. 

2. PrzyjlTIuje siy nastypuj~ce kryteria oceny oferty oraz punktacjy: 
1) dotycz~c~ ceny jednego szczepienia: 

a) cena najnizsza wsr6d wszystkich ofert 10 pkt, 



b) przy kazdej wyzszej oferowanej cenie liczby punkt6w wylicza sit; ze wzoru: 
(cena najnizsza / cena danej oferty) x 10 pkt, przy czym wynik zaokr'lgla sit; 
do jednego miejsca po przecinku wg og61nie przyjt;tych zasad Uezeli na drugim miejscu 
po przecinku wystt;puje 5, to stosuje sit; zaokr'lglenie w g6ry); 

2) dotycz'lC'l dodatkowych kryteri6w : 
a) doswiadczenie w realizacji program6w profilaktycznych: 

- oferent w okresie ostatnich 3 lat przed zlozeniem zrealizowal (zakonczyl) wit;cej 
niz 3 profilaktyczne programy zdrowotne, 2 pkt, 

b) dostt;pnosc do szczepien: 
- prowadzenie zapis6w na szczepienia 2 pkt, 

c) dotychczasowa wsp61praca z Miastem L6dz: 
- oferent nierzetelnie realizowal alba 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 alba oferent 
dotychczas nie realizowal zadan 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 liczba punktow do zdobycia -16. 

§ 7. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie liczby uzyskanych punkt6w i tworzy 
listt; rankingow'l ofert. 

§ 8. Komisja dokonuje wyboru wg nastt;puj'lcych zasad: 
1) oferty wybrane do realizacji badan musz'l uzyskac co najmniej 500/0 maksymalnej liczby 

punkt6w; 
2) 0 podziale srodk6w tinansowych pomiydzy oferent6w, kt6rzy uzyskali najwit;ksz'l liczbt; 

punkt6w decyduje Komisja Konkursowa bior'lc pod uwagt; koniecznosc objt;cia 
programem jak najwit;kszej populacji uprawnionych os6b oraz zapewnieniem dostt;pu 
do szczepien w r6znych regionach Miasta Lodzi (co najlnniej jeden punkt szczepien 
w kazdej czt;sci miasta). 

§ 9. Z prac Komisji sporz'ldza SIt; protok61, kt6ry podpisuje Przewodnicz'lcy 
i czlonkowie Komisji. 

§ 10. Komisja niezwlocznie po rozstrzygnit;ciu konkursu publikuje jego wyniki 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicy ogloszen Urzt;du 
Miasta Lodzi. 

§ 11. Komisja rozwi'lzuje SIt; po rozstrzygnit;ciu konkursu ofert, z chwil'l uplywu 
terminu na wniesienie odwolan. 



Zal,!cznik 
do Regulaminu pracy 
Komisj i Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie wskazanej w zarz,!dzeniu 
Nr 3612NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert dla podmiotow wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz,! w trybie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacjy "Programu profilaktyki 
zakazen pneumokokowych w Lodzi" w 2020 r. oraz powolania Komisji Konkursowej. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~ * w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'!cymi udzial w procedurze konkursowej, ktory moze budzic uzasadnion,! 
w'!tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Lodz, dnia ............ . 
Czytelny podpis osoby skladajqcej oswiadczenie 

·wlasciwe podkresli6 


