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

OGŁASZA PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 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 

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

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

1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Kompletne oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej 

napisem: ,,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 4.03.2022 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). 

II. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH 

KONKURSU 

1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami 1 dokumentami mniejszego 

konkursu. 

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

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

Krukowską pod m tel. 25 756 25 12 w godz. 8°0 - 15°0. 

III. KOMISJA KONKURSOWA, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, 

ROZSTRZYGNIĘCIE 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 

będzie 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 4.03.2022 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 

umowie. 

6. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji 

zadania bez konieczności wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej 

kontroli. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z 

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

Mazowiecki 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. 

POZOSTAŁE WARUNKI ZAWARTE W OGŁOSZENIU KONKURSKOWYM NIE 

ULEGAJĄ ZMIANIR 




