
Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Nr 11/2022 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 27 stycznia 2022 roku 

KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZ 
NYCH PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY, RAKOWI SROMU, RAKOWI 
POCHWY I BRODAWKOM PŁCIOWYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU 
ZDROWOTNEGO PN.: ,,PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM 
BRODA W CZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI NA 
LATA 2021 - 2023" 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą 
w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 

OGŁASZA KONKURS OFERT 

na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi 

sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego 

przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 dziewcząt urodzonych w 2009 roku w ra 

mach programu zdrowotnego pn.: ,,Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2021 -2023". 

I. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

1. Celem konkursu jest wybór realizatora szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV 

dziewcząt urodzonych w 2009 roku w ramach programu zdrowotnego pn. :,,Program 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazo 

wiecki na lata 2021 - 2023", który został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki. 

2. Organizatorem konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych prze 

ciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w 

Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 3 3, 

45, 52, 58 dziewcząt urodzonych w 2009 roku w ramach programu zdrowotnego pn.: 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Mińsk Mazowiecki na lata 2021 - 2023", zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiec 

ki i uczęszczających do gminnych szkół jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, jako 

udzielający zamówienie. 



3. Konkurs przeznaczony jest dla zakładów opieki zdrowotnej, które świadczą usługi 

zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie: 

a. art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1285), 

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z dnia 16 września 2020 r. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), 

c. Uchwały Nr XXII.201.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listo 

pada 2020 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą pn.: ,,Program 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazo 

wiecki na lata 2021-2023". 

5. Oferta powinna być kierowana przez Oferentów na adres: Urząd Gminy Mińsk Ma 

zowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 z dopiskiem „Konkurs 

na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, 

rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 

16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszkałych w 

Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkól". 

6. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunię 

cia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wy 

brania którejkolwiek z ofert. 

II. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU 

1. Przedmiot konkursu obejmuje: 

a. zakup szczepionek 9-walentnej Gardasil 9 przeciwko wirusom HPV 6, 11, 16, 

18, 31, 33, 45, 52, 58 niezbędnych do realizacji zadania, 

b. zaproszenie adresatów szczepionki, tj. dziewcząt urodzonych w 2009 roku za 

mieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych 

szkół, na bezpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV poprzez przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych programem oraz wśród 

dziewcząt nim objętych dzięki rozpowszechnieniu ulotek informacyjnych, 



c. przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym, jak i dziewczętom objętym pro 

gramem szczepień ochronnych, informacji na temat czynników ryzyka zakażeń wiru 

sem HPV i zachorowań na raka szyjki macicy, właściwych zachowań zdrowotnych 

oraz znaczenia badań przesiewowych (badań cytologicznych), 

d. poinstruowanie rodzica/ opiekuna prawnego o sposobie postępowania w razie 

wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz o miejscu, gdzie można się 

zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych, 

e. uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie 

cyklu szczepień, 

f. wykonanieusługiszczepieńprzeciwkowirusomHPV6, 11, 16, 18,31,33,45, 

52, 58 dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i uczęszczają 

cych do gminnych szkół, urodzonych w 2009 roku w tym przeprowadzenie badania 

lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia oraz poin 

formowanie o terminie drugiej dawki szczepienia, 

g. prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej 

związanej z realizacją szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i według potrzeb zamawiającego. 

2. Szczepieniami w roku 2022 będą objęte dziewczęta urodzone w 2009 roku zamieszka 

łe w Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczające do gminnych szkół. 

3. W ramach realizacji przedmiotu konkursu zaszczepionych zostanie w roku 2022 około 

90 dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Ma 

zowiecki i uczęszczających do gminnych szkół. Liczba ta może ulec zmianie w zależ 

ności od uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych zgody na zaszczepienie, a także 

ze względu na zmianę liczby dziewcząt zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiecki 

z uwagi na ruch migracyjny. 

4. W przypadku zwiększonego zainteresowania szczepieniami dopuszcza się możliwość 

zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 

III. OPIS SPOSOBU PRZY GOTO W ANIA OFERT 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność 

leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 



(Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowot 

nej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1285), które łącznie spełniają następujące warunki: 

a) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni 

czą, 

b) dysponują personelem medycznym o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych prze 

pisach oraz posiadają sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania świadczeń zdro 

wotnych i odpowiadający wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.' 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, 

wraz z kompletem wymaganych załączników. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Udzielający zamówienie wymaga przygotowania i złożenia kompletnej oferty zgodnej 

z wymaganiami określonymi w powołanych wyżej przepisach oraz warunkach niniej 

szego konkursu. 

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu wg wzoru określonego w za 

rządzeniu. Formularze dostępne są w siedzibie udzielającego zamówienie lub na jego 

stronie internetowej - www.minskmazowiecki.pl. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. 

9. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej 

(podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną). 

1 O. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu. 

11. W przypadku złożenia i podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

12. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie, netto i brutto. 

1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. ustawa z dnia 6 września 200 I 
r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 202 l r. poz. 1977), ustawa z dnia 20 maja 20 I O r. o wyrobach medycznych 
(Dz.U. z 202 l r. poz. 1565) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegó 
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz.595). 



13. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeśli przed upływem ter 

minu składania ofert w formie pisemnej powiadomi o tym udzielającego zamówienie. 

15. Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanej, 

nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do udzielającego zamówienia i opatrzonej na 

pisem: ,,Konkurs na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, ra 

kowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanego przez wirusy 

HPV 6, 11, 16, 18,31, 33, 45, 52, 58 dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszka 

łych w Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkól". 

16. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach realiza 

cji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

IV. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH 

OD OFERENTÓW 

1 Wymagane oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy 

Mińsk Mazowiecki Nr 11/2022: 

1) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz z warunkami doty- 

czącymi przedmiotu konkursu ofert; 

2) oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki oraz wzór umowy; 

3) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do wykonywania zakresu świadczeń 

zdrowotnych wynikających z warunków dotyczących przedmiotu konkursu ofert w 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

4) oświadczenie w sprawie zdolności organizacyjno - prawnej i finansowej do udziela 

nia świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej w ofercie; 

5) oświadczenie, że Oferent posiada tytuł prawny do lokalu (lub promesę na korzystanie 

z lokalu), w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne; 

6) oświadczenie, że Oferent nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubez 

pieczenie społeczne i zdrowotne. 

2 Wymagane dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem): 

a) kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

b) kopia opłaconej polisy OC w zakresie przedmiotu postępowania. 



3. Inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na 

merytoryczną wartość składanej oferty. 

4. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowej osób udzielających określonych świadczeń 

zdrowotnych. 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Kompletne oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej napi 

sem: ,,Konkurs na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi 

sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 

16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszkałych w Gminie 

Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkól" w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 21.02.2022 roku do godz.11 °0 w Sekretariacie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego14 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres 

(decyduje data wpływu do urzędu). 

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KON 

KURSU 

1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami i dokumentami niniejszego konkur 

su. 

2. Oferent może wystąpić z zapytaniem dotyczącym warunków konkursu ofert. 

3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert udzielane będą przez p. Monikę Krukow 

ską pod nr tel. 25 756 25 12 w godz. s00 
- 15°0

. 

VII. KOMISJA KONKURSOWA, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, ROZ 

STRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki powoła w drodze 

odrębnego zarządzenia Komisję Konkursową. 

2. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie jednostkowa cena świadczenia, która bę 

dzie zawierała: cenę 2 dawek szczepionki brutto, badanie lekarskie kwalifikujące do 

szczepienia przed każdą dawką, koszt szczepienia oraz innych zadań niezbędnych przy 

realizacji Programu. 



3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w terminie 21.02.2022 r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy 

Mińsk Mazowiecki. 

4. Zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

na wniosek powołanej przez niego odrębnym zarządzeniem Komisji Konkursowej. 

5. Umowa z zakładem opieki zdrowotnej, wybranym w wyniku konkursu, zostanie zawarta w 

terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert i będzie obowiązywała od dnia 

jej podpisania do dnia 31 grudnia 2022 roku, chyba że nastąpią okoliczności, na podstawie 

których zostanie wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone w umo 

wie. 

6. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zada 

nia bez konieczności wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej kon 

troli. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z warun 

kami konkursu lub umowy, środki te zostaną zwrócone na konto Gminy Mińsk Mazowiec 

ki wraz z ustawowymi odsetkami. Jednostka realizująca zadania, wyłoniona w wyniku 

konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce pod rygorem unieważnienia 

umowy. 

7. Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają 

zwrotowi. 




