Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2019
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o konkursie ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną
w Gminie Stare Babice” w 2019 roku
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) Wójt Gminy
Stare Babice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku
I. Przedmiot konkursu ofert
1. Przedmiotem konkursu jest zapewnienie opieki kobietom w ciąży i ich rodzinom
zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice.
2. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumencie pn. „Program opieki nad kobietą
w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” udostępnionym na stronie internetowej
gminy.
3. Koszt przeprowadzonych zajęć pokryje Gmina Stare Babice ze środków Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Planuje się przeprowadzenie maksymalnie 10 kursów rocznie, w których udział będzie
mogło wziąć od 3 do 6 par uczestników wg kolejności zgłoszeń.
5. Wybrany realizator programu w cenie oferty wynajmie pomieszczenie, w którym będą
prowadzone zajęcia. Pomieszczenie pod względem technicznym i sanitarnym musi
spełniać wymagania odpowiednich przepisów w zakresie czynności stanowiących
przedmiot niniejszego konkursu. Pomieszczenie musi być zlokalizowanie w placówce,
która będzie położona na terenie gminy Stare Babice.
6. Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2019 r.
realizowany będzie w okresie od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2019 r.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania po
zakończeniu realizacji programu. Dokumentacja musi zawierać w szczególności rejestr
uczestników oraz dokumentację medyczną (zaświadczenia lekarskie) i musi być
przechowywana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na żądanie
realizator programu udostępni do wglądu upoważnionym pracownikom Gminy Stare
Babice (GOPS) ww. dane.
8. Wykonawca programu będzie miał obowiązek administrowania danymi osobowymi
uczestników programu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

II. Wymagania stawiane oferentom:
Oferty mogą być składane przez podmioty:
1. Posiadające odpowiednie, bezpieczne warunki lokalowe lub podmioty, które na czas
realizacji programu wynajmą pomieszczenie/a, które pod względem technicznym
i sanitarnym będą spełniać wymagania odpowiednich przepisów w zakresie czynności
stanowiących przedmiot niniejszego konkursu, w szczególności zapewnią dostęp do
toalet. Pomieszczenie musi być zlokalizowanie w placówce, która będzie położona na
terenie gminy Stare Babice.
2. Zapewniające odpowiednie środki i materiały dydaktyczne (komputer oraz rzutnik
multimedialny, worki sako bądź inne wygodne do siedzenia, fantomy noworodków dla
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każdej pary służące do nauki pielęgnacji, wanienki kąpielowe dla każdej pary, ubranka,
pieluszki itp.)
3. Zapewniające fachowy personel medyczny i kadrę dla potrzeb realizacji programu,
tj. zapewni, co najmniej następujące osoby:
1) położna,
2) ratownik medyczny,
3) psycholog,
4) lekarz neonatolog lub lekarz pediatra.
III. Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta na realizację zadania musi zawierać:
1) informację o lokalizacji (miejscu) realizacji programu,
2) informację o personelu medycznym i kadrze przewidzianej do realizacji przedmiotu
konkursu,
3) cenę realizacji jednego kursu.
Kalkulacja powinna uwzględniać zgodną z zasadami zawartymi w „Programie opieki
nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” realizację jednego kursu.
4. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:
1) Formularz oferty należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, w sposób czytelny,
nie należy zmieniać układu druku.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) Załączniki do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Oferenta (osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta
lub osoby upoważnione) za zgodność z oryginałem kopii.
5) W przypadku, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Organizator
konkursu zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
5. Załączniki do oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego i kadry
przewidzianej do realizacji przedmiotu konkursu.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
konkurs – Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2019
roku” – w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 –
Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. do godziny 17.00
2. Na kopercie oprócz opisu jak wyżej należy umieścić dane Oferenta jak nazwa, adres
korespondencyjny, telefon i ewentualnie adres poczty elektronicznej.
3. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu Gminy
Stare Babice.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Oferencie i żadne
wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy Oferenta lub poczty, nie będą
brane pod uwagę.
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5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania
powyższych warunków przez Oferentów.
6. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom, a w przypadku nie
zachowania warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej – zniszczone.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu
ponosi Oferent.
V. Tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert, powoła Komisję
opiniującą złożone oferty na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną
w Gminie Stare Babice”.
2. Wynik wyboru ogłoszony zostanie na stronie internetowej Gminy Stare Babice oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice i GOPS.
3. Kryteria oceny ofert:
Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
1) sprawdzi kompletność ofert i załączników,
2) wybierze ofertę spełniającą wymogi formalne z najniższą ceną za wykonanie jednego
cyklu szkoleniowego.
4. Nie będą rozpatrywane oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu;
2) niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników;
3) złożone po terminie;
4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
5) złożone przez jednego Oferenta w liczbie większej niż 1 oferta na zadanie będące
przedmiotem konkursu;
6) przekraczające wskazaną w ogłoszeniu maksymalną kwotę dotacji na
przeprowadzenie kursu szkoleniowego.
5. Jeżeli poszczególne oferty będą posiadały braki formalne, które to braki dadzą się
usunąć, Organizator konkursu wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków
pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją
pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane Oferentowi
(poza ofertami złożonymi po terminie składania ofert).
7. Decyzję o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Stare Babice po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej.
8. Na realizację zadania z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, odwołania oraz
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
VI. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednego kursu szkoleniowego w 2019
roku wynosi 2910 zł.
Dodatkowo Oferent przeprowadzi działania promujące „Program opieki nad kobietą w ciąży
i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku. Koszt całkowity ww. działań nie może
przekroczyć kwoty 1000 zł.
VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
Alicja Napurka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. (22) 722 90 11
VIII. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
1. Oferta
2. Wzór umowy z załącznikami.
(-) Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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