
 
                                                                                            Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/2011 
                                                                                                    Zarządy Powiatu w Białej Podlaskiej  
                                                                                                    z dnia 16 sierpnia 2011 r.  

 
„Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznego 

programu wczesnej diagnostyki osteoporozy” w 2011r .                                                                               

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. 

 
II. Wymagania stawiane oferentom: 
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. Warunki i termin realizacji zadania: 
1. Podmiot przystępujący do konkursu winien spełniać następujące warunki: 

1) zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu,  
2) dysponować gabinetem lekarskim spełniającym wymogi określone 

w obowiązujących przepisach prawa, 
3) dysponować odpowiednim sprzętem diagnozującym, spełniającym normy 

określone w obowiązujących przepisach prawa, 
4) w czasie realizacji programu zapewnić rejestrację w wyznaczonych w ofercie 

godzinach, co najmniej 5 godzin dziennie, rejestracja uczestników programu 
może się odbywać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, 

5) dowodem wykonania badania jest kopia wyniku wraz z ankietą, 
6) dokumentacja medyczna uczestników przechowywana jest u realizującego 

zadanie przez okres 5 lat. 
2. Zadanie będzie realizowane w terminie od momentu zawarcia umowy do dnia  
30 listopada 2011 r.  
 
IV. Dokumenty i oświadczenia: 

1.Termin i miejsce składania ofert: 
1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Starostwie Powiatowym  

w Białej Podlaskiej w pok. 316 w terminie do 31 sierpnia 2011 roku, do godz. 
12:00, 

2) koperta powinna być opisana nazwą zadania oraz zawierać: nazwę, adres 
i telefon podmiotu składającego ofertę,  

3) oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.  
    2.Podmiot składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1  
do Szczegółowych warunków, 

2) aktualny wyciąg z odpowiedniego organu rejestrowego danego podmiotu, 
3) kopię statutu bądź innego dokumentu potwierdzającego zakres prowadzonej 

przez podmiot działalności, 
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających 

świadczeń zdrowotnych, 
5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie powierzy wykonania 

niniejszego zadania osobom trzecim, 
6) dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiedniego sprzętu i pomieszczeń, 

spełniających normy określone w obowiązujących przepisach prawa, 
gwarantujących należyte wykonanie zadania, 

7) oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji medycznej uczestników 
programu przez okres 5 lat, 



 
8) zobowiązanie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.), 

9) pisemną zgodę na przeprowadzenie, przez osoby upoważnione przez Starostę 
Bialskiego, kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania zleconego 
zadania. 

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Ewentualne kserokopie winny zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

 
V. Zasady przyznawania dotacji: 
 
1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej,  
po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. 
2. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres 
realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego 
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, lub jeśli zostaną ujawnione nieznane 
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej może 
odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując 
o powyższym oferenta, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym oraz 
pozostałych uczestników konkursu. 
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert: 
1. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy z wnioskodawcą do dnia  
30 listopada 2011 r. 
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi umowa 
pomiędzy Powiatem Bialskim a oferentem, stanowiąca Załącznik Nr 2 do szczegółowych 
warunków. 
3. 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.  
4. 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. 
5. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, 

którego dotyczy zadanie publiczne, 
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych 
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł. 

 
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert; 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej o godz. 14:00.  
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności: 

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1  
do szczegółowych warunków, 



 
2) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego  

z działalności podmiotu za ubiegły rok lub za miniony okres (w przypadku krótszej 
działalności), 

3) określenie ceny jednostkowej za badanie, 
4) oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów  

lub informacji oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia. 
 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Powołana Zarządzeniem Starosty Komisja Konkursowa po zapoznaniu się  

z ofertami, w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert przedstawi 
Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej swoją ocenę. 

2. O wyborze oferty i wysokości przyznanych środków finansowych na realizację 
zadania decyduje Zarząd Powiatu. 

3. O podjętej decyzji podmioty zostaną powiadomione pisemnie. 
4. Z zakładem opieki zdrowotnej wyłonionym w konkursie zostanie zawarta umowa  

w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 
5. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący 

rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  
o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie: 

   1) udzielający zamówienia nie może zawrzeć umowy po wniesieniu protestu aż do 
jego rozstrzygnięcia, 

         2) udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od 
daty jego złożenia, 

         3) o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie 
informuje, w formie pisemnej pozostałych oferentów, 

         4) w przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs 
ofert. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu mają zastosowanie 
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.  


