
ZARZ1\DZENIE Nr S-9i3;NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia J r; ~ IV tAo clu ~a. 2020 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wybor realizatorow w latach 2021-2025 
"Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod~ 

zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Lodzi na lata 2021-2025" 
oraz powolania Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) w zwi,!zku 
z uchwal,! Nr XXXIIIl 068/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjycia "Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci 
metod,! zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Lodzi na lata 2021-2025" 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam konkurs ofert na wybor realizatorow w latach 2021-2025 "Programu 
polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod,! zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkancow. miasta Lodzi na lata 2021-2025". 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zal'!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia. 

§ 2. Przeprowadzenie konkursu ofert nast,!pi zgodnie ze szczegolowymi warunkami 
konkursu ofert na wybor realizatorow w latach 2021-2025 "Programu polityki zdrowotnej 
pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod,! zaplodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkancow miasta Lodzi ' na lata 2021-2025", stanowi,!cymi zal'!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia. 

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, 0 ktorym mowa w § 1, powolujy Komisjy 
Konkursow'!, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie: 
1) Przewodnicz'!cy - Szymon Kostrzewski 

p.o. Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2-3) Czlonkowie: - Katarzyna W'!sik 
Inspektor w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Zdrowia i .spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 

- Juliusz Kurzawa 
Glowny Specjalista w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Regulamin pracy Komisji stano wi zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

Spraw 



§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr 59~3 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia /. b ~~LC.dc.c.~a.. 2020 r. 

oglasza konkurs ofert na wybor realizatorow w latach 2021-2025 "Programu polityki 
zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod~ zaplodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Lodzi na lata 2021-2025" 

I. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wyb6r realizator6w na lata 2021-2025 "Programu polityki 
zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod,! zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 2021-2025" stanowi,!cego zal,!cznik 
do uchwaly Nr XXXIIIl068/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19listopada 2020 r. w sprawie 
przyjycia "Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci 
metod,! zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 2021-2025". 

Program dostypny jest na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
https:lluml.lodz.pllmiejski-program-in-vitro-dla-lodzi-20 16-2020/o-programie/program-2021-
20251 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
intemetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

II. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do podmiot6w wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz,! w trybie 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 
1493 i 2112), swiadcz,!cych uslugi medyczne w zakresie leczenia nieplodnosci metodami 
zaplodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 leczeniu nieplodnosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 442), kt6re spelniaj,! 
wymagania okreslone w szczeg610wych warunkach konkursu ofert, stanowi,!cych zal'!cznik 
Nr 2 do zarz,!dzenia oraz maj,! swoj,! siedziby i byd,! wykonywac procedury zaplodnienia 
pozaustrojowego na terenie wojew6dztwa 16dzkiego. 

III. Oferty bior~ce udzial w konkursie powinny zawierac: 

1. Wypelniony formularz o ferty , kt6rego wz6r stanowi zal,!cznik Nr 1 
do szczeg610wych warunk6w ko~ursu ofert, zawieraj,!cy m.in.: 
1) nazwy i siedziby podmiotu wykonuj,!cego dzialalnosc lecznicz,! oraz numer wplSU 

do rejestru podmiot6w wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz'!; 
2) wskazane miejsce realizacji procedury zaplodnienia pozaustrojowego w ramach zadania 

(jesli jest inny niz adres oferenta); 
3) okreslenie warunk6w lokalowych, wyposazenia w aparatury i sprzyt medyczny; 
4) informacje dotycz,!ce liczby i kwalifikacji personelu fachowego bior,!cego udzial 

w realizacji zadania; 



5) deklarowan£l liczby procedur zaplodnienia pozaustrojowego, kt6r£l oferent moze 
zrealizowac kolejno w latach: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 w ramach zadania; 

6) oferowan£l ceny wykonania jednej procedury zaplodnienia pozaustrojowego z podaniem 
koszt6w jednostkowych wchodz£lcych w sklad procedury; 

7) calkowity koszt realizacji deklarowanej liczby procedur zaplodnienia pozaustrojowego 
realizowanych kolejno w latach: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 

2. Do oferty nalezy dol£lCZYC nastypuj£lce zal£lczniki: 
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informuj£lce 0 statusie 

prawnym podmiotu skladaj£lcego oferty oraz umocowaniu os6b go reprezentuj£lcych, kt6re 
podpisaly oferty; 

2) aktualny wydrukJodpis z Rejestru Podmiot6w Wykonuj£lcych Dzialalnosc Lecznicz£l; 
3) pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie osrodka medycznie wspomaganej 

prokreacji; 
4) informacjy merytoryczn£l i finansow£l nt. dzialalnosci podmiotu skladaj£lcego oferty; 
5) oswiadczenie oferenta, kt6rego wz6r stanowi zal£lcznik Nr 2 do szczeg610wych warunk6w 

konkursu ofert. 
3. W szystkie dokumenty zal£lczone do oferty powinny zostac przedstawione w wersji 

oryginalnej lub formie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osoby 
upowaznion£l do skladania oswiadczen w imieniu Oferenta. 

IV. Zasady prowadzenia konkursu ofert: 

1. Wysokosc srodk6w publicznych przeznaczonych z budzetu miasta Lodzi na realizacjy 
zadania, kt6rego dotyczy ogloszenie w latach 2021-2025 wynosi 5.000.000,00 zl. 

2. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie wczesniej niz od dnia 
4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. 

3. Oferty do konkursu ofert skladane S£l w zamkniytych kopertach z podaniem nazwy 
zadania, kt6rego konkurs dotyczy, w urnie przed budynkiem, w kt6rym znajduje siy siedziba 
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych 
Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47, w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty 
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi, 
do godz. 16:00. 

4. 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 - informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

5.0rganizator 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 tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

6. 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. 

7. Podmioty zainteresowane zlozeniem oferty mog£l zapoznac siy ze szczeg610wymi 
warunkami konkursu ofert i materialami informacyjnymi 0 przedmiocie konkursu w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzydu Miasta 
Lodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 120 (tel. 0 42272 62 70 lub 42 638 47 34) w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr Sg g~ NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ) (, ~1'(v.Q.u.~Q. 2020 r. 

Szczegolowe warunki konkursu ofert na wybor realizatorow w latach 2021-2025 
"Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metodq 

zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow miasta Lodzi na lata 2021-2025" 

§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizator6w na lata 2021-2025 "Programu 
polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod,! zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 2021-2025", zwanego dalej 
"Programem" . 

2. Zal,!cznik do uchwaly Nr XXXIIIl068/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19listopada 
2020 r. w sprawie przyjycia "Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia 
nieplodnosci metod,! zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 
2021-2025" okresla spos6b organizacji i realizacji Programu, w tym w szczeg6lnosci: 
1) cZysci skladowe, etapy i dzialania organizacyjne w ramach Programu; 
2) planowane interwencje medyczne; 
3) kryteria i spos6b kwalifikacji par do udzialu w Programie; 
4) zasady udzielania swiadczen w ramach Programu; 
5) spos6b zakonczenia udzialu w programie i mozliwosci kontynuacji otrzymywania 

swiadczen zdrowotnych przez uczestnik6w Programu, jezeli istniej,! wskazania; 
6) wymagane kompetencje personelu i warunki prowadzenia leczenia. 

3. Program obejmuje dofinansowanie w wysokosci do 5.000,00 zl do procedury 
biotechnologicznej, nie wiycej niz 80% koszt6w danej procedury skladaj,!cej siy z: 
1) wykonania punkcji pycherzyk6w jajowych; 
2) znieczulenia og6lnego podczas punkcji; 
3) zaplodnienia kom6rki jajowej dostypnymi obecnie metodami nadz6r nad rozwoJem 

zarodk6w in vitro; 
4) transferu zarodk6w do jamy macicy; 
5) witryfikacji zarodk6w z zachowanym potencjalem rozwojowym; 
6) witryfikacji kom6rek jajowych lub zarodk6w u pacjentek przed leczeniem 

gonadotoksycznym; 
7) przechowywania zarodk6w kriokonserwowanych przez opisany w programie okres. 

4. R6znicy pomiydzy calkowitym kosztem procedury obejmuj,!cym: badania 
kwalifikuj,!ce, nadz6r nad stymulacj,! mnogiego jajeczkowania, niezbydne badania 
wirusologiczne i innych chor6b, koszty lek6w oraz koszty przechowywania zarodk6w 
i kom6rek jajowych po okresie opisanym w Programie ponosz'! pacjenci. 

5. Maksymalna liczba zabieg6w, do kt6rych przysluguje dofinansowanie to 3 zabiegi. 
Koszty ewentualnych kolejnych zabieg6w ponosz'! w calosci pacjenci. Program zaklada 
mozliwosc dofinansowania do zabiegu zaplodnienia pozaustrojowego pod warunkiem 
przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod 
rozrodu wspomaganego medycznie. 

§ 2. 1. 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. 1. Oferty zgloszone do konkursu powinny bye sporzqdzone na formularzu o ferty , 
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 1 do szczeg610wych warunk6w konkursu. 

2. Do oferty nalezy zalqczye oswiadczenie oferenta, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik 
Nr 2 do szczeg610wych warunk6w,konkursu ofert. 

§ 4. Oferent przystypujqcy do konkursu powinien spelniae nastypujqce warunki: 
1) zlozye oferty zgodnq z wymaganiami okreslonymi w ogloszeniu 0 konkursie; 
2) posiadae pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie osrodka medycznie wspomaganej 

prokreacji oraz pozytywnq opiniy SANEPID; 
3) realizowae Europejski pro graIl?- monitoringu wynik6w leczenia metodami zaplodnienia 

pozaustrojowego - European IVF Monitoring (ElM); 
4) dysponowae odpowiedniq, doswiadczonq kadrq oraz aparaturq i posiadae odpowiednie 

warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami zawartymi w czysci IV.2. 
"Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metodq 
zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 2021-2025"; 

5) w ostatnich 3 latach wykonae co najmniej 200 procedur zaplodnienia pozaustrojowego 
rocznie i prowadzie dzialalnose od co najmniej 3 lat; 

6) stosowae wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Nieplodnosci 
przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcjy Plodnosci 
i Nieplodnosci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 

§ 5. Do obowiqzk6w realizatora nalezee bydzie: 
1) umieszczenie informacji 0 realizowanym programle na stronie intemetowej 

oraz w siedzibie realizatora; 
2) zapewnienie dostypnosci do swiadczen finansowanych w ramach programu 

od poniedzialku do piqtku w godzinach 8.00 - 18.00, w soboty i w niedziely w godzinach 
9.00 - 12.00 oraz zapewnienie mozliwosci rejestracji telefonicznej oraz elektronicznej 
przez 7 dni w tygodniu oraz kontaktu telefonicznego z osrodkiem przez calq doby; 

3) prowadzenie rekrutacji i dokonywanie kwalifikacji medycznej pacjent6w do programu; 
4) wykonanie co najmniej jednej procedury zaplodnienia pozaustrojowego obejmujqcej 

przeprowadzenie nastypujqcych element6w: 
a) wykonanie punkcji pycherzyk6w jajowych, 
b) znieczulenie og6lne podczas punkcji, 
c) zaplodnienie kom6rki jajowej dostypnymi obecnie metodami i nadz6r nad rozwojem 

zarodk6w in vitro, 
d) transfer zarodk6w do j amy macicy, 
e) witryfikacja zarodk6w z zachowanym potencjalem rozwojowym, 
f) witryfikacja kom6rek jajowych lub zarodk6w u pacjentek przed leczeniem 

gonadotoksycznym, 
g) przechowywanie zarodk6w kriokonserwowanych przez opisany w programie okres; 

5) dzialania edukacyjne kierowane ,do uczestnik6w Programu; 
6) przeprowadzenie ankiety satysfakcji uczestnik6w Programu; 
7) comiesiyczne oraz coroczne raportowanie realizacji Programu. 

§ 6. Komisja Konkursowa wybiera do udzialu w Programie oferty zgodnie 
z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

§ 7. 1. Wyniki konkursu ofert zostanq opublikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy 
ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 



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

§ 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 
1) wyboru wiycej niz j ednej oferty; 
2) zamkniycia konkursu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert; 
3) okreslenia przez Komisjy Konkursow,! wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych 

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

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniej szymi szczegolowymi warunkami konkursu 
maj,! zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



Piecz'!tka fmnowa oferenta 

Oferta 

Za!£!cznik Nr 1 
do szczeg6!owych warunk6w 
konkursu ofert na wyb6r 
realizator6w w latach 2021-2025 
"Programu polityki zdrowotnej 
pn. Dofinansowanie do leczenia 
niep!odnosci metod£! zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkanc6w 
miasta Lodzi na lata 2021-2025" 

na realizacj-r w latach 2021-2025 "Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do 
leczenia nieplodnosci metod~ zaplodnienia pozaustrojowego dla mieszkancow miasta 

Lodzi na lata 2021-2025". 

I. INFORMACJE 0 OFERENCIE: 

Perna nazwa podmiotu wykonuj,!cego 
1. dzialalnosc lecznicz,! w rozumieniu 

przepis6w ustawy 0 dzialalnosci leczniczej 

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

3. Nazwa podmiotu tworz'!cego 

Nr wpisu do rejestru podmiot6w 
4. wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz,! i organ 

prowadz'!cy rejestr 

5. 
Nr wpisu do Krajowego Rejestru S,!dowego 
lub innego rejestru/ewidencji 

6. NIP 

7. REGON 

8. 
Kierownik podmiotu leczniczego 
(imiy i nazwisko, nr tel., fax) 

9. 
Osoba odpowiedzialna za realizacjy zadania 
(imiy i nazwisko, nr tel., fax) 

Osoba odpowiedzialna za fmansowe 
10. rozliczenie zadania 

(imiy i nazwisko, nr tel., fax) 

11. Nazwa banku i nr rachunku 



II. OPIS PROPONOW ANEJ REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Szczeg6lowy opis realizacji programu uwzglydniaj,!cy specyfiky programu (m. in. populacja objyta 
programem (wiekJrocznik)), liczba os6b objytych Programem (osobno dla roku 2021, 2022, 2023, 
2024 oraz 2025), rodzaj i zakres swiadczen, kwalifikacje personelu bior,!cego udzial przy realizacji 
Programu). 

2. Informacje 0 sprzycie medycznym do realizacji Programu, kt6rym dysponuje Oferent. 

3. Informacja 0 ewentualnych podwykonawcach bior'!cych udzial przy realizacji Programu. 

4. Spos6b organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej (rodzaj dzialan/liczba dzialan, liczba 
uczestnik6w). 

5. Miejsce wykonywania Programu z uwzglydnieniem podwykonawc6w bior'!cych udzial przy 
realizacji Programu, dokladny adres, telefon, adres mailowy (m.in. zasady udziaru/rejestracji 
beneficjent6w w Programie, dni i god?iny realizacji Programu). 

6. Harmonogram planowanych dziala~ (z podaniem termin6w ich rozpoczycia i zakonczenia). 

7. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych 
zadan realizowane byly we wsp6lpracy z administracj,! publiczn'!). 



III. KALKULACJA PRZEWIDYW ANYCH KOSZTOW REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Kosztorys ze wzglydu na rodzaj koszt6w: 

Wnioskowana 

Rodzaj 
Liczba 

Koszt Rodzaj 
Koszt wysokose 

Rok planowanych calkowity dofinansowan ia 
koszt6w 

jednostek 
jednostkowy miary 

(w zl) z budzetu Miasta 
(w zl) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

OGOLEM 

*Rodzaje koszt6w winny bye zgodne z ogloszeniem konkursowym i warunkami konkursu 

2. Uwagi mog,!ce miee znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

3. Przewidywane ir6dla finansowania Programu: 

Zr6dlo finansowania 

K wota dofinansowania 

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych ir6del oraz wplaty 
i oplaty adresat6w ( z tego wplaty i oplaty adresat6w zadania 
........................................... zl) 

Og61em: 

Zal~czniki: 

1) ......................... . 
2) 
3) 

zl 0/0 

Nalezy przedstawic zalqczniki wskazane w cZ(jsci III ogloszenia konkursu stanowiqcego Zalqcznik 
Nr 1 do zarzqdzenia Nr IVIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2020 r. 

(podpisy os6b upowaznionych do reprezentacji Oferenta) 



Piecz'ltka firrnowa oferenta 

Zal~cznik Nr 2 
do szczeg610wych warunk6w 
konkursu ofert na wyb6r 
realizator6w w latach 2021-2025 
"Programu polityki zdrowotnej 
pn. Dofinansowanie do leczenia 
nieplodnosci metod~ zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkanc6w 
miasta Lodzi na lata 2021-2025" 

Pelna nazwa podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznicz~: .............................................. .. 

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

Oswiadczenia oferenta 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) w stosunku do Oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania srodk6w 
publicznych, a w stosunku do os6b uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie orzeczono 
zakazu pehUenia funkcji zwi'!Z'lllych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz nie s,! one 
karane za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

2) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostan'! przekazane srodki i zobowi~je siy go 
utrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzglydem finansowym 
1 rzeczowym; 

3) spehUa wymagania okreslone w przepisach odrybnych, w szczeg6lnosci w ustawie z dnia 
25 czerwca 2015 r. 0 leczeniu nieplodnosci; 

4) dysponuje odpowiedni,! doswiadczon,! kadr,! oraz aparatur,! i posiada odpowiednie warunki 
do prowadzenia leczenia; 

5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie niezbydnym dla realizacji 
zadania; 

6) realizuje Europejski program monitoringu wynik6w leczenia metodami zaplodnienia 
pozaustrojowego - European IVF Monitoring (ElM) i raportuje dane do europejskiego raportu 
ESHRE; 

7) w trakcie leczenia stosuje wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych 
w Nieplodnosci, opracowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii 
oraz Sekcjy Plodnosci i Nieplodnosci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; 

8) w ci,!gu ostatnich 3 latach wykonal co najrnniej 200 procedur zaplodnienia pozaustrojowego 
rocznie i prowadzi dzialalnosc od co najrnniej 3 lat; 

9) zapoznal siy z tresci,! ogloszenia i szczeg610wymi warunkami konkursu ofert. 

czytelne podpisy i piecz'ltki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Zal,!cznik Nr 3 
do zarz,!dzenia Nr S~~.3 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia I. G ~1Y(;.otw:a. 2020 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj,!, obraduje na posiedzeniach 
zamkniytych, bez udzialu oferent6w, z wyj'!tkiem czynnosci: 
1) stwierdzenia prawidlowosci ogloszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert; 
2) otwarcia kopert z ofertami; 
3) ogloszenia oferentom, kt6re z ofert spelniaj,! warunki okreslone w ogloszeniu 0 konkursie, 

a kt6re zostaly odrzucone. 
2. Prace Komisji S,! wazne przy udziale wszystkich czlonk6w Komisji Konkursowej. 

§ 2. 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. 

§ 3. 1. Dopuszcza siy mozliwosc skladania wyjasnien przez oferent6w w zakresie 
zlozonej oferty i realizacji Programu. 

2. Komisja przyjmuje do protokolu wyjasnienia oswiadczenia zgloszone przez 
oferent6w. 

§ 4. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza oferty pod wzglydem formalnym. 
2. W przypadku niezal,!czenia do oferty lub zal,!czenia w niewlasciwej formie 

kt6regokolwiek z wymaganych dokument6w Komisja moze podj,!c decyzjy 0 wezwaniu 
Oferenta do zmiany lub uzupelnienia brakuj,!cych dokument6w w wyznaczonym terminie 
pod rygorem odrzucenia oferty. 

3.0ferty niespelniaj,!ce wymog6w okreslonych w ogloszeniu 0 konkursie 
oraz w szczeg610wych warunkach konkursu ofert zostan,! odrzucone. 

§ 5. Komisja ocenia merytorycznie oferty pod wzglydem: 
1) spelnienia warunk6w konkursu i minimalnych wymagan okreslonych w "Programie 

polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia nieplodnosci metod,! zaplodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkanc6w miasta Lodzi na lata 2021-2025"; 

2) zaoferowanych warunk6w lokalowych, wyposazenia w aparatury i sprzyt medyczny; 
3) liczby i kwalifikacji personelu fachowego bior,!cego udzial w realizacji zadania; 
4) doswiadczenia oferenta w prowadzeniu medycznie wspomaganej prokreacji; 
5) kosztu calkowitego jednej procedury zaplodnienia pozaustrojowego; 
6) zaoferowanego sposobu promocji i realizacji Programu; 
7) oceny mozliwosci wykonania zadeklarowanej liczby procedur przez personel oferenta 

w ramach zadania. 

§ 6. Wyboru ofert Komisja dokonuje wg nastypuj,!cych zasad: 
1) Komisja wybiera do udzialu w Programie oferty, kt6re spelnily warunki formalne 



i uzyskaly pozytywnq oceny Komisji na podstawie kryteri6w wskazanych w § 5; 
2) w przypadku wyboru wiykszej liczby ofert, kt6rych przyjycie przekraczaloby zaplanowanq 

na realizacjy zadania wysokosc srodk6w finansowych, Komisja moze zaprosic oferent6w 
do indywidualnych negocjacji majqcych na celu ustalenie ceny (dla oferent6w, kt6rych 
cena przekracza sredniq wszystkich oferowanych cen) oraz liczby procedur do wykonania 
przez kazdego z nich; 

3) w przypadku wyboru w konkursie wiykszej liczby ofert, Komisja okresla wysokosc 
srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy poszczeg6lnych ofert, uwzglydniajqc 
dokonanq oceny ofert. 

§ 7. Z prac Komisji sporzqdza siy protok61, kt6ry podpisuje Przewodniczqcy i wszyscy 
czlonkowie Komisji. 

§ 8. Komisja niezwlocznie po rozstrzygnlyclu konkursu publikuje jego wyniki 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicach ogloszen Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 9. Komisja rozwiqzuje siy po rozstrzygniycia konkursu ofert, z chwilq uplywu terminu 
na wniesienie odwolan. 


