Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02.), art.114 ust.1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07
z późn. zm) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1916).
Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację w od maja do grudnia 2017 r. modułu II
programu profilaktyki i leczenia wad postawy pt. „Postawa to podstawa”.
I. Ogólne zasady postępowania konkursowego
Organizatorem konkursu ofert na realizację modułu II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pt.
„Postawa to podstawa” jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia – działający
z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia.
1. Wszelka korespondencja do Zamawiającego powinna być kierowana przez Oferentów na adres: Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia ul. Fałata 39, 87-100 Toruń.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy: nie wpłynęła żadna oferta,
wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, lub gdy wystąpiła istotna zmiana
okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmienić
lub zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert oraz bez podania powodu wycofać się
z przeprowadzenia konkursu ofert, o czym niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej Urzędu
Miasta Torunia.
4. Warunki konkursu ofert oraz formularz oferenta udostępnione będą w formie elektronicznej w miejscu
i terminie określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w okresie od maja do grudnia 2017 r. (dopuszcza się możliwość przerwy wakacyjnej)
planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości nie większej niż 50 000 zł (słownie: 50 tysięcy złotych).
III. Sposób i terminy przekazywania środków na rzecz realizatorów zadań
Z tytułu realizacji programu skierowanego do osób dorosłych Przyjmującemu zamówienie przysługuje
wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości i rodzaju zrealizowanego świadczenia, w łącznej kwocie nie
przekraczającej 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Należność z tytułu realizacji niniejszej
umowy będzie wypłacana Przyjmującemu zamówienie z dołu. Gmina przekaże środki finansowe w terminie
do 10 dni od daty otrzymania faktury.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Gmina wymaga złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
konkursowym, sporządzonej na formularzu oferenta w/g wzoru.
2. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane w formularzu dokumenty.
3. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza oferty.
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w języku polskim przejrzyście i czytelnie.
6. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie.
7. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeśli przed upływem terminu składania
ofert w formie pisemnej powiadomi Gminę.
9. Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzejrzystej, zapieczętowanej
kopercie zaadresowanej na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia ul. Fałata 39,
87-100 Toruń i opatrzonej napisem:
Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki i leczenia wad postawy pt. „Postawa to podstawa” Moduł
II skierowany do mieszkańców aktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia kręgosłupa.

V. Wymagania stawiane oferentom
Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu ofert jest spełnienie przez oferenta wymagań
określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
VI. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów
1. Oświadczenia, że oferent:
1) zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz warunkami dotyczącymi przedmiotu konkursu ofert;
2. spełnia wymagania określone dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej;
3. nie zalega z płatnościami podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
4. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
5. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną
przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków
pod względem finansowym i rzeczowym;
7. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące,
że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie
zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
2. Dokumenty załączone do oferty poświadczające prawo wykonywania praktyki (zależne od formy prawnej
podmiotu):
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym
podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących ;
2) kopia statutu zakładu.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie
Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem
odrzucenia oferty.
4. Dokumenty powinny być przedstawione w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
VII. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert:
Moduł II programu profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia „Postawa to podstawa”
skierowany do mieszkańców aktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia kręgosłupa (poświadczone
przez lekarza poz) nie mniej niż 120 osób.
Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków realizacji programu polityki zdrowotnej, którego
celem jest zmniejszenie u dorosłych dolegliwości bólowych wynikających z nieprawidłowej postawy ciała
wraz z poprawą samopoczucia.
Organizacja programu:
Do zadań realizatora programu należeć będzie:
1. Rekrutacja uczestników zgodnie z założeniami tj. aktywnych zawodowo (oświadczenie), cierpiących
na schorzenia kręgosłupa poświadczone przez lekarza poz,
2. Zapewnienie sali do ćwiczeń, basenu,
3. Organizacja zajęć dla ośmiu grup 10-15 osobowych z zaznaczeniem, że 4 grupy będą odbywały zajęcia
na basenie i 4 zajęcia pilates na sali gimnastycznej. Zajęcia będą się odbywały co najmniej jeden raz
w tygodniu w okresie od maja do grudnia 2017 r. (dopuszcza się możliwość przerwy wakacyjnej).
4. Opracowanie harmonogramu zajęć dla ośmiu grup.
5. Opracowanie we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej i przeprowadzenie wśród
uczestników ankiety początkowej i końcowej.
6. Przygotowanie sprawozdań częściowych i końcowego z realizacji programu.
VIII. Adresaci programu
Program skierowany jest do mieszkańców aktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia kręgosłupa

(poświadczone przez lekarza poz) ok. 120 osób.
IX. Termin i miejsce składania ofert
1. Kompletną ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem zgodnie z ust.9 część IV należy złożyć
w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. godz. 13.00.
2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez
pocztę do siedziby Gminy w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. godz.13.00 /decyduje data i czas
wpływu do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej/.
3. Miejsce składania ofert: Sekretariat Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, 87100 Toruń ul. Fałata 39.
4. Z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert można się zapoznać na stronach internetowych UMT
(www.um.torun.pl) oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia ul. Fałata 39. Formularz ofertowy można pobrać ze strony
internetowej UMT oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT.
5. Z programem profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to podstawa” pozytywnie
zaopiniowanym przez Ocenę Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oraz
z projektem umowy można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia ul. Fałata 39.
X. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu
1. Oferent może wystąpić z pisemnym zapytaniem dotyczącym warunków konkursu ofert i uzyska
wyjaśnienia niezwłocznie drogą korespondencyjną /e-mail: wzips@um.torun.pl/.
2. Termin przyjmowania zapytań upływa na 4 dni przed terminem składania ofert.
XI. Termin związania ofertą
Oferent związany jest ofertą do dnia 20 grudnia 2017 r.
XII. Komisja Konkursowa
W celu przeprowadzenia konkursu ofert powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wejdą cztery
osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia.
XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 14.35 w siedzibie Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia.
2. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
3. W części jawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa w obecności oferentów:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
2) otwiera koperty, ogłasza nazwę i adres oferenta, proponowany koszt realizacji zadania oraz
odnotowuje w protokole postępowania konkursowego,
3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia.
4. W części niejawnej Komisja Konkursowa:
1) ustala, która z ofert spełnia warunki dopuszczające ją do części niejawnej konkursu ofert,
2) wzywa oferentów do usunięcia ew. braków formalnych w oświadczeniach i dokumentach,
3) wybiera najkorzystniejszą ofertę,
4) może nie przyjąć żadnej oferty, jeżeli nie zapewniają one właściwego wykonywania świadczeń
zdrowotnych.
5. Kryterium oceny oferty będzie:
a) 80 % cena jednostkowa świadczenia,
b) 20 % elementy edukacji (odpowiedzialność, kompleksowość, potencjał, zaangażowanie).
XIV. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 maja 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na
stronie Urzędu Miasta Torunia do dnia 19 maja 2017r.
XV. Postanowienia końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo wycofania się z zawarcia umowy bez podania przyczyny.
2. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu ofert Oferent może

złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
3. Odwołanie dot. rozstrzygnięcia konkursu Oferent może wnieść w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu do Prezydenta Miasta Torunia za pośrednictwem WZiPS UM
Torunia.

***
Formularz oferyt

