OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81
ogłasza
konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla
miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n.”Wczesne wykrywanie
czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku
powyżej 20 lat w 2012 roku”.
Program obejmuje m.in. następujące zadania:
1) rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym i
promocja zdrowego stylu życia,
2) zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
3) objęcie badaniem mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat.
Przewidziany termin realizacji programu: wrzesień - grudzień 2012 roku.
Przewidywana kwota na realizację programu w budżecie miasta Imielin : 10.000,-zł.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie
w.w. zadania na podstawie umowy wraz z przekazaniem środków finansowych na jego
realizację.
Informacje odnośnie konkursu udzielane są w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 34, II piętro), tel. 32 22 54 134 lub 136.
Oferty zawierające :
1. dane o oferencie : nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do
właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub imię i nazwisko i adres oraz
numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,
2. wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań objętych
konkursem,
3. wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących świadczenia
4. informację w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu przyjmującego zamówienie,
5. plan rzeczowo finansowy zawierający:
liczbę możliwych do wykonania zadań,
kalkulację i podział kosztów,
6. informację o prowadzonej działalności tj.
1. wielkość i strukturę zakładu, zapewniające wykonanie zadań objętych
programem,
2. rodzaje i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez oferenta w I półroczu
2012 roku,
3. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego
rodzaju w 2011 roku i w I półroczu 2012 roku,
Wymagania stawiane oferentom:
1. przeprowadzenie programu na terenie miasta Imielin,

2. posiadanie lokalu spełniającego normy higieniczno-sanitarne, w którym może zostać
realizowany program,
3. zapewnienie sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji programu zdrowotnego,
4. dostępność punktu poboru krwi do badania,
5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania objętego konkursem ofert,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz
nazwy programu zdrowotnego w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 roku do godz.10.00
w Urzędzie Miasta Imielin w sekretariacie (pok.23).
Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu dnia 27 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.00.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do negocjowania
kosztów realizacji programu.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Imielin
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Szluzy

Imielin, dnia 9 sieprnia 2012 roku

