
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice 

nr 10/RIP/2017 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Łodygowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Łodygowice 

Ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2016 r. poz. 446 ze zm.), art.. 7 pkt 1, art. 8 pkt 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1793 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i Uchwały nr XX/227/2016 Rady Gminy 

Łodygowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i promocji 

zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020”  

W ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W GMINIE 

ŁODYGOWICE NA LATA 2017-2020, Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs 

ofert na realizację następującego programu: 

1. Program szczepień ochronnych w 2017 r. przeciwko: 

a) Grypie – szczepienie skierowane do mieszkańców Gminy Łodygowice w wieku 

powyżej 65 lat. 

b) Pneumokokom – szczepienie skierowane do mieszkańców Gminy Łodygowice w wieku 

3 lat. 

c) Wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – szczepienie przeznaczone dla mieszkanek 

Gminy Łodygowice w wieku 12 lat. 

2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA1: do 30 listopada 2017 r.  

3. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. programu mogą zapoznać się z 

warunkami i przedmiotem konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w 

Urzędzie Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, pok. 30, II piętro, w godzinach pracy 

Urzędu, tel. (33) 8630 526 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Łodygowice (www.lodygowice.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Łodygowice. 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 24 lutego 2017 r. O GODZINIE 9:00 

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego 

konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem 

nieważności w Urzędzie Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, BOK, parter, w 

godzinach pracy Urzędu. 

6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. o godzinie 9:05 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, pok. 10, parter. 

8. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z 

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 

                                                           
1 Szczegółowy termin poszczególnych szczepień określać będzie umowa. 

http://www.lodygowice.pl/


ze zm.), spełniające wymagania określone w regulaminie konkursu ofert. (załącznik nr 2 do 

Zarządzenia nr 10/RIP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2017 r.) 

9. Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami 

zostaną zawarte umowy. 

10. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT: 7 dni od zakończenia składania ofert. 

11. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert. 

12. Wójt Gminy Łodygowice zastrzega sobie prawo: 

a) do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie 

b) do odwołania konkursu 

c) przesunięcia terminu składania ofert 

d) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego 


