
 
                                                                                        Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/2011 
                                                                                        Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej  
                                                                                        z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Działając na podstawie art. 48 ust.1 i 4, 5 i 6,  w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Białej 
Podlaskiej ogłasza:  

konkurs ofert na realizację „Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki 
osteoporozy” w 2011 roku. 

 

I . PRZEDMIOT KONKURSU: 
1. Zadaniem realizatora jest:  

1) przeprowadzenie akcji informacyjnej polegającej na rozplakatowaniu i wysłaniu 
zaproszeń na badania z wykorzystaniem udostępnionych przez Wydział Spraw 
Społecznych baz danych, 

2) opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat występowania czynników ryzyka 
osteoporozy (wpis do ankiety) oraz decyzja, co do dalszego postępowania, 

3) przeprowadzenie edukacji zdrowotnej uczestników programu na temat profilaktyki 
osteoporozy wraz z wręczeniem ulotki informacyjnej o tej tematyce,  

4) wykonanie nieodpłatnych profilaktycznych badań densytometrycznych  
z konsultacją specjalisty osteoporozy. Badania zostaną przeprowadzone aparatem 
badającym gęstość kości szyjki kości udowej lub kręgosłupa kobiet i mężczyzn  
w wieku powyżej 40. roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę 
rok urodzenia) zameldowanych (na stałe bądź na czas określony) na terenie 
Powiatu Bialskiego, 

5) interpretacja uzyskanych wyników oraz ewentualne skierowanie do dalszej 
diagnostyki w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych: 

a) zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 24. miesiącach w przypadku 
prawidłowego wyniku badania i braku czynników ryzyka, 

b)  zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12. miesiącach w przypadku 
zaistnienia czynników ryzyka, 

c) skierowanie osób z nieprawidłowym wynikiem badania (wraz z kopią ankiety)  
do placówki specjalistycznej, 

6) udokumentowanie przebiegu akcji, prowadzenie rejestru uczestników programu 
i dokumentacji medycznej związanej z realizacją programu, 

7) przekazanie zleceniodawcy kompletnej informacji (pozbawionej cech identyfikacji 
personalnej) o liczbie osób objętych badaniem oraz liczbie osób, u których 
stwierdzono podejrzenie niepokojących zmian z podziałem na gminy. 

2. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych profilaktycznych badań przeprowadzanych 
w ramach programu są mieszkańcy Powiatu Bialskiego, tj. Gminy Konstantynów, 
Sosnówka, Międzyrzec Podlaski, Rossosz, Rokitno, Wisznice, Łomazy i Miasta Terespol 
w wieku powyżej 40 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok 
urodzenia), u których nie przeprowadzono badania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Programem nie mogą być objęte osoby, u których w ciągu ostatniego roku zdiagnozowano 
osteoporozę . 



 
3. Zadanie będzie realizowane w okresie: od momentu zawarcia umowy do dnia  
30 listopada 2011 roku. 

 
II. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM NIEZBĘDNE DO REALIZACJI  
PROGRAMU  ZDROWOTNEGO: 

1.Podmioty uprawnione do realizacji programu : 
1) zakłady opieki zdrowotnej wykonujące zadania określone w jego statucie,  
2) grupowa praktyka lekarska, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach 

indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 
3) osoba fizyczna inna niż w pkt 1, która uzyskała fachowe uprawnienia  

do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej 
działalności gospodarczej. 

2.Podmioty biorące udział w konkursie muszą posiadać : 
1) odpowiedni mobilny sprzęt medyczny (osteobus) gwarantującym wykonanie 

zadania na terenie Powiatu Bialskiego, 
2) odpowiedni sprzęt diagnozujący, gwarantujący wykonanie zadania na terenie 

Powiatu Bialskiego, spełniającym normy określone w obowiązujących przepisach 
prawa, 

3) odpowiednią kadrę medyczną gwarantującą wykonanie zadania zgodnie 
z programem. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 

roku, do godz. 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. 
Brzeska 41, pok. 316. Koperta z ofertą powinna być opisana nazwą zadania, na które 
została złożona, zgodnie z jego nazwą określoną w niniejszym ogłoszeniu oraz nazwą  
i adresem oferenta. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.  o godz. 14 00 w sali nr 121 
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia  7 września 2011 roku. 
 
IV. ZASADY WYBORU REALIZATORA PROGRAMU I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ  ZADANIA : 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania – 13 750 zł.  
2. Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu przeznaczona na realizację programu  
do 90% zaangażowanych środków finansowych przedsięwzięcia. 
3.Wybór realizatora programu nastąpi w drodze konkursu ofert. 
4.  Szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin, warunki realizacji zadania oraz termin, 
tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określają „Szczegółowe warunki konkursu 
ofert na wybór realizatora „Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki 
osteoporozy” w 2011 r., dostępne w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej , pok. 217 
i w Biuletynie Informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej  
(www.bialski.netbip.pl), z którymi podmiot składający ofertę ma obowiązek zapoznać się 
przed złożeniem oferty. 


