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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9 l20ll
Wójta Gminy Puchaczów
zdnia24.02.2017 r.

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację w roku 2O17 programów zdrowotńych w ramach
Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2Ot5 -2021.

WÓJT GMINY PUCHACZÓW

Ogłasza Konkurs ofert na realizację w roku 2015 programów zdrowotnych w ramach Programu

zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2015 - żO2I przyjętego Uchwałą Nr

lV133/1,4 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 grudnia 2014 r.

!. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie realizatorów trzech programów zdrowotnych:

I l. l nformacje dotyczące programów.

1. Poprawa stanu zdrowia, mieszkańców gminy Puchaczóń poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń

specjalistycznych dotyczących chorób układu krążenia.

Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z povuodu chorób
układu krążenia; zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu kiążenia; Wczesńa

identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia; zwiększenie dostępu do

specjali§lcznych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji kardiologicznlch wraz z podstawową

diagnostyką: badanie EKG, echo serca, badanie poziomu cholesterolu, pomiar ciśnienia, pomiar elektrolitów
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t.p. Nazwa Plogramu zdrowotnego
Przewidywana kwota
(dotacja z budżetu

Gminy Puchaczów) na
realizację Programu (zl.)

środki finansowe
pochodzące

z2O%doplaty
uczestników

Programu (zl.)

Razeń koszt
realizacii

. Pro§ramu

1.

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
gminy Puchaczów poprzez zwiększenie

dostępu do świadczeń specjalistycznych

dotyczących chorób układu krążenia 'd,b

24t96,oo 4 838,00 29o28,oo

2.

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
gminy Puchaczów poprzez zwiększenie

dostępności do świadczeń

specjalistycznych dotyczących
profilaktyki cukrzycy

L7 72o,oo 3 544,00 21264,00

3.

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

gminy Puchaczów poprzez zwiększenie

dostępu do świadczeń specjalistycznych

dotyczących profilaktyki chorób

związanych z ośrodkowym układem

nerwowym oraz chorób związanych

z naczyniami (tętniczymi, żylnymi,

limfatycznymi)

13 730,00 2746,oo t6 476,00

RAzEM 55 640,00 11 128,00 66 768,00



we krwi; poprawa świadomości społecznej w zakresie profilaktyki występowania chorób układu krążenia;

promocję zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Puchaczów, którzy w roku 2017

ukończą 40 lat i starszych. Szacunkowa populacja 2 568 osób.

2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Puchaczów poprzez zwiększenie dostępnośca do świadczeń

specjalistycznychdotyczącychprofilaktykicukrzycy. 
" 
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Program ma na celu obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób cukrzycy poprzez

wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenie czynników ryzyka; zwiększenie dostępności do

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji diabetologicznych wraz z diagnostyką (badanie poziomu

cholesterolu, glukozy, elektrolitów we krwi, ciśnienia tętniczego, ciężaru ciała); zwiększenie wykrywalności

i skuteczności leczenia chorób cukrzycy; promocję zdrowego stylu życia i edukację mieszkańców w ki§runku

profilaktyki cukrzycy; zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w ramach realizowanego programu.

Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Puchaczów, którzy w roku 2017

ukończą 35 lat i starszych. Szacunkowa populacja 3 063 osób.

3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmiąy.fuchaczów poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń

specjalistycznych dotyczących profilaktyki chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym oraz

chorób związanych z naczyniami (tętniczymi, żylnymi, !imfatycznymi).

Program ma na celu zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób neurologicznych,

depresji oraz zaburzeń występujących w układzie naczyniowym; wczesną identyfikację osób

z podwyższonym ryzykiem udarów; wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie USG, Dopplera;

zwiększenie świadomości ną temat chorób, jej skutków i działań jakie można podjąć w celu ich uniknięcia,

poprawa jakości życia osób z zaburzeniami neurologj_cznymi; zapewnienie wysokiej jakości świadczonych

usług.

Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Puchaczów.

Program zdrowotny p.n,: ,,Program zdrowotny dla mieszkańców gminy Puchaczów na lata 2015 -

2O2!" przyjęty Uchwałą Nr lVl33/14 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 grudnia 2Ot4 r. dostępny jest w BlP

w zakładce Rada Gminy, Uchwały a wersja papierowa dokumentu w Referacie Spraw Obronnych,

Zarządzania Kryzysowego, Działalności Gospodarczej i Współpracy ze Stowarzyszeniami Urzędu Gminy w

Puchaczowie (budynek USC pok. Nr 4).

lll. Warunki realizacji zadania i wymagania stawiane oferentom.

t. Realizacją Programów odbywać się będzie na terenie gminy Puchaczów w okresie od dnia podpisania

umowy do dnia 31 grudnia 20t7 r.

Z. Uczestnikami Programów są mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Puchaczów.

3. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) sp. podmiotami wykonującymi działalność lecznicza określoną w art, 4 ust.,1 ustawy z dnia 15

kwietnia 2O1L r. o działalności leczniczej (j,t. Oz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.),

Z| są zarejestrowane we właściwym rejestrze,

3) posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz lokal w którym jest wykonywana działalność

lecznicza zgodny z wytycznymi NFZ oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

lv. Termin i warunki składania ofert.



2. Oferta powinna być złożona na formuiarzu stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarzddzenia lrlr g/ 20i7 'l

Wójta Gminy Puchaczów z dnia 24lutego 2Ot7 r. oraz zawierać podpisane oświadczenia określone

wformularzuoferty.ofertaoraz.oświadczeniawinnebyćzłożonewformieoryginałów.

4. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi, oferent może pobrać , ''
w Referacie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Działalności Gospodaiczej

i Współpracy ze Stowarzyszeniami (forma papierowa) zaś ze strony internetowej gminy Pucha czów -
strona główna - i BlP zakładka Urzędowa Tablica Ogłoszeń - Ogłoszenia (forma elektronitzna).

5. Ofertę wraz zwymaganymi oświadczeniami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie na adres: Urząd

Gminy Puchaczów ul. Lubelska 22, 2L-Ot3 Puchaczów lub złożyć osobiście w Sekretariacie UrZędu.

Kopertę należy opatrzyć danymi oferenta oraz dopiskiem nRealizacja Programu zdrowotnego".

6.oferentmożezloŻyćjednąofertęnarealizacjędanegoprogramuzdrowotnego.oferentmożezłożyć
kilka ofert na realizację różnych programów zdrowotnych, $ :

7. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania p:rzyczyny, i

2) zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. 
:

\V. Termin itrvb wyboru ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca &7 r. o godz. 9,00. , , ,l 
:

2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Puchaczów.

3. Kryteria stosowane przy wyborze oferĘ:

1) Kryteria formalne (wpływające na dopuszczenie oferty do oceny merytorycznej):

' ']l
a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość złożonej ofeĘ.

2) Kryteria merytoryczne:

a) cena ofertowa brutto badania jednej osoby (konsultacje oraz diagnostyka) ,

b) wielkość populacji objętej badaniami.

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Puchaczów po zapoznaniu się opinią Komisji Konkursowej.

5. Wójt Gminy Puchaczów może wybrać kilku realizatorów jednego Programu zdrowotnego, dzieląc
między nich pulę środków przewidzianych na realizację konkretnego Programu zdrowotnógo

6.Złożenieofertyniejestrównoznacznezprzyznaniemdotacji.
| .. 'i 

,:7. Ogłoszenie wyników konkursu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Grniny, na sirohie :.]'
internetowejGminyPuchaczóworaŻWBlP.owynikachkonkursuoferencipoinformowdnizostanąna
piśmie.

8. Z oferentami wyłonionymi w konkursie podpisana zostanie umowa na realizację. Programu
zdrowotnego na okres do 31 grudnia2OL7

9, W 5prawąch nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mąją przepisy Kodeksu
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10. lnformacji w sprawie konkursu udziela Marek Grzesiak tel./fax 87/7575057, e-mail
m.grzesia k@ pu chaczow.lu belskie. pI


