
ZARZ1\DZENIE Nr2068 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 13 llYJ'6-6'nf6t 2019 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 realizacjft "Programu Profilaktyki zakazeii HeV wsrod mieszkaiicow miasta Lodzi" 

w 2019 r. oraz powolania Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U z 2018 r. poz. 2190,2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959 
i 1655) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1373, 1394 i 1590) w zwi,!zku z uchwal,! Nr LIVIl3091l7 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
5 lipca 2017 r. w sprawie przyjycia "Programu profilaktyki zakazeil HeV wsr6d mieszkailc6w 
miasta Lodzi" 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert dla podmiot6w wykonuj,!cych dzialalnose 
lecznicz,! w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacjy 
"Programu Profilaktyki zakazeil HeV wsr6d mieszkailc6w miasta Lodzi" w 2019 r. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal,!cznik Nr 1 
do zarzC}dzenia. 

§ 2. Przeprowadzenie konkursu ofert nast,!pi zgodnie ze szczeg610wymi warunkami 
konkursu ofert na realizacjy "Programu profilaktyki zakazen HeV wsr6d mieszkanc6w miasta 
Lodzi" w 2019 r., stanowi,!cymi zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, 0 kt6rym mowa w § 1, powolujy Komisjy 
Konkursow,!, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie: 

1) Przewodnicz,!cy 

2-4) Czlonkowie: 

Iwona Iwanicka 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 

- Marta Korowczyk 
p.o. kierownika w Oddziale ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolec:lnej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 

- Anna Wasiak 
inspektor w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji 
Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni 
Urzydu Miasta Lodzi; 



- Katarzyna W'!sik 
inspektor w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji 
Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni 
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 Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

i 
1· 

\ 

Hanna ZDANOWSKA 

Spraw 



OGLOSZENIE 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zah~cznik N r 1 
do zarz,!dzenia N r 2~ /VIIII19 
Prezydenta Mias.ta Lodzi 
z dnia ~O 1J'Y1e,~()i t\ 20 19 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert dla podmiot6w leczniczycb, w rozumieniu art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej na realizacj~ "Programu 
profilaktyki zakazen HCV wsr6d mieszkanc6w miasta Lodzi" w 2019 r. 

Podmioty zainteresowane przyst,!pieniem do realizacji badan diagnostycznych 
w ramach "Programu profilaktyki zakazen HCV wsr6d mieszkanc6w miasta Lodzi" mog,! 
zapoznae siy ze szczeg610wymi warunkami konkursu ofert i materialami informacyjnymi 
o przedmiocie konkursu oraz otrzymae obowi'lzuj'lcy formularz oferty w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Zachodnia 47, pok. 114 (tel. 42 638-47-43) w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
http://bip.uml.lodz.pl. 

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

1. Wypelniony formularz oferty, kt6rego wz6r stanowi zal'!cznik Nr 
do szczeg610wych warunk6w konkursu ofert, zawieraj '!cy m.in.: 
1) nazwy i siedziby podmiotu wykonuj,!cego dzialalnose lecznicz'! oraz numer WPISU 

do rejestru podmiot6w wykonuj'lcych dzialalnose lecznicz'!; 
2) miejsce realizacji badan diagnostycznych na wykrycie przeciwcial anty - HCV w ramach 

zadania Gesli jest inny niz adres oferenta); 
3) okreslenie miej sca realizacj i zadania; 
4) informacje dotycz'!ce liczby personelu medycznego bior,!cego udzial w realizacji zadania; 
5) proponowan,! liczby badan, kt6r,! oferent moze zrealizowae w ramach zadania; 
6) oferowan'! ceny badania jednej osoby w ramach zadania; 

2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informuj,!ce 0 statusie 
prawnym podmiotu skladaj,!cego oferty i umocowanie os6b go reprezentuj,!cych. 

3.0swiadczenie oferenta, kt6rego wz6r stanowi zal,!cznik Nr 2 do szczeg610wych 
warunk6w konkursu ofert. 

4. Brak kt6regokolwiek z wymaganych dokument6w lub jego niewlasciwa forma 
spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupelnienia brakuj,!cych dokument6w 
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

5. Dokumenty powinny bye przedstawione w formie kserokopii poswiadczonej 
za zgodnose z oryginalem przez osoby upowaznion'! do skladania oswiadczen w imieniu 
Oferenta. Oswiadczenia oferenta powinny zostae zlozone w oryginale. 

II. Zasady prowadzenia konkursu ofert: 
1. W konkursie ofert mog,! uczestniczye podmioty spe1niaj,!ce wymagania okreslone 

w szczeg610wych warunkach konkursu ofert. 
2. Wysokose srodk6w publicznych przeznaczonych z budzetu miasta Lodzi w roku 

2019 na realizacjy zadania, kt6rego dotyczy ogloszenie wynosi 70 000,00 zl. 
3. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie wczesniej niz od dnia 

1 pazdziernika 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 



4. Oferty do konkursu ofert skladane S'l w zamkniytych kopertach z podaniem nazwy 
zadania, ktorego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydzialu Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta 
Lodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi w 
nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty opublikowania ogloszenia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi, do godz. 1600

. 

5. Termin zwi'lzania ofert'l ustala siy na 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 
6. 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. 

7.0rganizator 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. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odst'lpienia od realizacji zadania z przyczyn 
obiektywnych (np.: zmian w budzecie Miasta Lodzi). 

9. 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 oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi 
informacji 0 rozstrzygniyciu konkursu. Odwolanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni. 



Zal~cznik N r 2 
do zarz~dzenia N~VIIIII9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaAo f\1l\b6m"~ 2019 r. 

Szczegolowe warunki konkursu ofert na realizacj~ "Programu profilaktyki zakazen 
HCV wsrod mieszkancow miasta Lodzi" w 2019 r. 

§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorow "Programu profilaktyki zakazen 
Hev wsrod mieszkancow miasta Lodzi" w 2019 r. 

2. Badaniami prowadzonymi w ramach realizacji programu, 0 ktorym mowa w ust. 1, 
objyte zostan~ osoby okreslone w uchwale Nr LIV /1309/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
5 lipca 2017 r. w sprawie przyjycia "Programu profilaktyki zakazen Hev wsrod mieszkancow 
miasta Lodzi". 

3. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi zapewnia realizatorom materialy edukacyjne dla potrzeb 
realizacj i zadania. 

4. Druki do realizacji zadania oferenci zabezpieczaj~ we wlasnym zakresie. 

§ 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 sporz~dzone na formularzu oferty, 
ktorego wzor stanowi zal~cznik Nr 1 do szczegolowych warunkow konkursu. 

2. Do oferty nalezy zal~czye oswiadczenie oferenta, ktorego wzor stanowi zal~cznik 
Nr 2 do szczegolowych warunkow konkursu ofert. 

§ 4. 1. Oferent przystypuj~cy do konkursu powinien spelniae nastypuj~ce warunki: 
1) zlozye oferty zgodn~ z wymaganiami okreslonymi w ogloszeniu 0 konkursie; 
2) zapewnie wykonanie uslugi obejmuj~cej: 

a) zapraszanie na badania osob z grupy docelowej z wykorzystaniem roznych srodkow 
przekazu, 

b) przeprowadzenie anonimowej ankiety wsrod badanej grupy osob na potrzeby analizy 
czynnikow ryzyka zakazenia HeV, stanowi~ca zal~cznik Nr 3 do szczegolowych 
warunkow konkursu ofert, 

c) przeprowadzenie badan na obecnose wirusa HeV w grupie docelowej: mieszkancy 
Lodzi w wieku 25 - 59 lat ze szczegolnym uwzglydnieniem osob nizej wymienionych 
grup ryzyka: 

- mieszkaj~cych z osob~ zakazon~ HeV, 
- hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ci~gu ostatnich 15 lat, 
- poddanych zabiegom upiykszaj~cym - tatuaze, ko1czykowanie, 
- dializowanych, 
- przyjmuj~cych narkotyki dozylnie lub donosowo 

d) powtorzenie badania w sytuacji koniecznosci kontroli wyniku 
3) zabezpieczye warunki do przeprowadzenia pobrania krwi w punkcie pobran; 
4) zapewnie fachowy personel medyczny dla potrzeb programu w kazdej placowce 

realizuj~cej ww. zadanie. 



2. Zakres badania jednej osoby w ramach programu obejmuje: 
1) kwalifikowanie do cZysci diagnostycznej programu poprzez przeprowadzenie anonimowej 

ankiety; 
2) pobranie krwi do badania; 
3) wykonanie badan krwi w kierunku obecnosci przeciwcial anty - HCV zgodnie 

z obowi~zuj~cymi procedurami medycznymi i opisanie wynik6w testu; 
4) poinformowanie pacjent6w z dodatnim wynikiem powt6rzonego testu 0 koniecznosci 

udania siy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia dalszej 
diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; 

5) zapraszanie grupy docelowej na badania oraz edukacjy pacjent6w (ulotki zapewni Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu 
Miasta Lodzi) nalezy wkalkulowac w ceny jednostkow~ badan. 

§ 5. Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty oceniaj~c je na podstawie 
zaoferowanej ceny jednostkowej na badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia wirusa HCV 
we krwi oraz dodatkowych kryteri6w, przyznaj~c poszczeg6lnym 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 intemetowym 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. 

§ 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.: zmlan 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 
maj~ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



Piecz<ltka finnowa oferenta 

Zal'lcznik N r 1 
do szczeg6lowych warunk6w 
konkursu ofert na realizacjy 
"Profilaktyki zakazen Hev wsr6d 
mieszkanc6w miasta Lodzi w 2019" 

Formularz oferty na realizacjft 
"Profilaktyki zakazen Hev wsrod mieszkancow Miasta Lodzi" 

w 2019 r. 

I. Informacje 0 oferencie 

1. Perna nazwa podmiotu leczniczego 
2. Adres wraz z kodem pocztowym, 

adres e-mail 
3. Nr wpisu do rejestru podmiot6w 

wykonuj<lcych dzialalnosc lecznicz<l 
4. Nr wpisu do Krajowego Rejestru S<ldowego I 

CEIDG 
5. NIP 

6. Regon 

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

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

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

II. Warunki lokalowe 
miejsce realizacji pobran 

(adres, pokoj, tel.) 

III. Informac.ie 0 personelu medycznym realizuNc "m J!rogram 
1. Liczba os6b uczestnicz<lca w obsludze 

pacjent6w przy realizacji zadania: 

IV. Plan rzeczowo - finansowy 
1. Proponowana liczba badan, ktor<l oferent 

moie wykonac w ramach programu w 2019 r. 

2. Cenajednostkowa badania obejmuj<lca m.in. 
(przeprowadzenie ankiety, pobranie krwi, 
wykonanie badania, przygotowanie wyniku 
z infonnacj<l dla pacjenta oraz powtorzenie 
badania w sytuacji koniecznosci kontroli 
.~iku) 

3. Koszt calkowity oferowanych uslug Iliczba 
badan x cena jednostkowa 



V. Inne informac.ie 

1. Doswiadczenie w realizacji program6w 
profilaktycznych: 

2018 r. 

2017 r. 

2016 r. 

2. Dostypnos6: dni tygodnia i godziny pobran 
krwi do badania 

Czy oferent Kto finansowal Jak~ populacjy 
uczestniczyl w program? objyto 
realizacji program6w programem? 
zdrowotnych 
organ izowanych przez 
Miasto L6di: lub inne 
podmioty w okresie 
trzech ostatnich lat? 
(proszy wpisac nazwy 
program6w) 

Podpis kierownika (dyrektora) 
podmiotu leczniczego 



Piecz~tka firmowa oferenta 

Za1'lcznik N r 2 
do szczeg610wych warunk6w 
konkursu ofert na realizacj ~ 
"Programu pro fi 1 aktyki zakazeil 
HCV wsr6d mieszkailc6w Miasta 
Lodzi" w 2019 r. 

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

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

Oswiadczenia oferenta 

Oferent oswiadcza, ze na dzieil zlozenia oferty: 

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 zwi'lzanych z dysponowaniem srodkami pUblicznymi oraz nie S'l one 
karane za umyslne przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe; 

3) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostan'l przekazane srodki i zobowi'lzuje si~ 
go utrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzgl~dem 
finansowym i rzeczowym; 

4) spelnia wymagania okreslone w przepisach odr~bnych, niezb~dne do realizacji zadania; 
5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie niezb~dnym dla 

realizacj i zadania; 
6) zapoznal si~ z tresci'l ogloszenia i szczeg610wymi warunkami konkursu ofert; 
7) zapoznal si~ tresci'l uchwaly Nr LIV /1309/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 

2017 r. w sprawie przyj~cia "Programu profilaktyki zakazeil HCV wsr6d mieszkailc6w 
Miasta Lodzi", a w szczeg61nosci w zakresie niezb~dnych danych dotycz'lcych realizacji 
zadania koniecznych do oceny miernik6w efektywnosci programu. 

czytelne podpisy i piecz~tki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Zal'!cznik Nr 3 
do szczeg610wych warunk6w 
konkursu ofert na realizacjy 
"Programu profilaktyki zakazen 
Hev wsr6d mieszkanc6w miasta 
Lodzi" w 2019 r. 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAZEN HCV 
W8ROD MIESZKANCOW MIASTA LODZI 

Badanie na wykrycie wirusa zapa/enia wqtrohy typu C (BCV) 

Nr badania -------

Pieczfjc realizatora Data ------

ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAZENIA HCV 

WYPELNIA OSOBA BADANA 
wiek badanego ____ _ 

plec kobieta 0 myzczyzna 0 

zatrudnienie aktywna/y zawodowo niepracuj,!ca/y 0 rencista 0 
0 

mieszkam lub mieszkalam/em z osob~ tak 0 nie 0 
zakazon~ HCV 

bylam/em leczona/y z powodu zakazenia tak 0 me 0 
HCV 

jestem pracownikiem opieki zdrowotnej tak 0 me 0 

pobyt w szpitalu jeden raz 0 wielokrotnie 0 

zabieg operacyjny jaki kiedy (rok) 

zabieg endoskopowy jaki kiedy (rok) 

zabiegi upif(kszaj~ce, np. jakie kiedy 
tatuaze, kolczykowanie 

stosujf(/stosowalem tak 0 jakie kiedy (rok) 
narkotyki lub inne 
substancje psychogenne 

nie 0 drog~ dozyln~ 

WYPELNIA REALIZATOR PROGRAMU 

I Wynik anty-HCV I ujemny o I dodatni o 



Zal,!cznik N r 3 
do zarz,!dzenia Nr~ NIIII19 
Prezydenta Miasta,Lodzi 
z dniaAe. lJt)o~rnb.. 2019 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

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

a ktore zostaly odrzucone. 
2. Prace Komisji S,! wazne przy udziale co najmniej 3 czlonkow Komisji. 
3. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj,! 

oswiadczenie, ktorego wzor okresla zal'!cznik do niniej szego Regulaminu. 

§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza oferty pod wzglydem formalnym. 
2. Oferty niespelniaj,!ce wymogow okreslonych w ogloszeniu 0 konkursie 

oraz w szczegolowych warunkach konkursu ofert zostan,! odrzucone. 

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

§ 4. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz'!cy lub wyznaczony przez nlego 
czlonek Komisji. 

2. Wszystkie decyzje dotycz'!ce przebiegu konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu 
jawnym, zwykl,! wiykszosci,! glosow. 

3. W przypadku rownej liczby glosow "za" "przeciw" decyduje glos 
Przewodnicz,!cego. 

§ 5. Komisja porownuje oferty pod wzglydem: 
1) ceny proponowanej za uslugi; 
2) spelnienia kryteriow dodatkowych; 
3) zgodnosci zakresu oferowanych swiadczen zdrowotnych z zakresem wymaganym 

w ogloszeniu; 
4) oceny mozliwosci wykonania zadeklarowanej liczby badan przez personel oferenta 

w ramach zadania. 

§ 6. 1. Podstawowym kryterium wyboru oferty bydzie l'!czna liczba punktow 
uzyskanych za ceny jednego badania profilaktycznego oraz za spelnienie dodatkowych 
kryteriow. 

2. Przyjmuje siy nastypuj,!ce kryteria oceny oferty oraz punktacjy: 
1) dotycz'!c'! ceny jednego badania: 

a) cena najnizsza wsrod wszystkich ofert 10 pkt, 
b) przy kazdej wyzszej oferowanej cenie liczby punktow wylicza siy ze wzoru: 

(cena najnizsza I cena danej oferty) x 10 pkt, przy czym wynik zaokr,!gla siy 
do jednego miejsca po przecinku wg ogolnie przyjytych zasad (jezeli na drugim miejscu 
po przecinku wystypuje 5, to stosuje siy zaokr,!glenie w gory); 

2) dotycz'!c'! dodatkowych kryteriow: 



a) doswiadczenie w realizacji program6w profilaktycznych 
- oferent w okresie ostatnich 3 lat przed zlozeniem zrealizowal (zakonczyl) wiycej niz 3 

profilaktyczne programy zdrowotne 2 pkt, 
b) dostypnosc do punktu pobran: 1-5 pkt, 

- prowadzenie pobran 1 dzien w tygodniu 1 pkt 
- prowadzenie pobran 2 dni w tygodniu 2 pkt 
- prowadzenie pobran 3 dni w tygodniu 3 pkt 
- prowadzenie pobran 4 dni w tygodniu 4 pkt 
- prowadzenie pobran 5 dni w tygodniu 5 pkt 

c) dotychczasowa wsp6lpraca z Miastem L6dz: +/ - 2 pkt 
- oferent nierzetelnie realizowal alba nieprawidlowo rozliczal zadania publiczne zlecone 

przez Miasto L6dz lub lnne 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 Iiczba punkt6w do zdobycia -19. 

§ 7. Komisja dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie 
najwyzszej liczby uzyskanych punkt6w. 

§ 8. Komisja dokonuje wyboru wg nastypuj,!cych zasad: 
1) oferty wybrane do realizacji badan musz'! uzyskac przynajmniej 500/0 maksymalnej liczby 

punkt6w; 
2) 0 podziale srodk6w finansowych pomiydzy oferent6w, kt6rzy uzyskali najwiyksz,! liczby 

punkt6w decyduje Komisja Konkursowa bior,!c pod uwagy koniecznosc zapewnienia 
dostypu do szczepien w r6znych regionach Miasta (co najmniej jeden punkt szczepien 
w kazdej czysci Miasta). 

§ 9. Z prac Komisji sporz'!dza siy protok61, kt6ry podpisuje Przewodnicz,!cy i wszyscy 
czlonkowie Komisji. 

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

§ 11. Komisja rozwi,!zuje Sly po rozstrzygniycia konkursu ofert, z chwil,! uplywu 
terminu na wniesienie odwolan. 



Zal,!cznik 
do Regulaminu pracy 
Komisj i Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie wskazanej w zar~dzeniu Nr 2068/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiot6w wykonuj(!cych dzialalnosc lecznicz(! w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci 
leczniczej na realizacjy "Programu Profilaktyki zakazen HCV wsr6d mieszkanc6w miasta Lodzi" w 2019 r. oraz 
powolania Komisji Konkursowej. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostajft/pozostajft* w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'!cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion,! 
w'!tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

L6dz, dnia ............ . 
Czytelny podpis osoby skladaj(!cej oswiadczenie 

* wlasciwe podkreslic 


