
 
UCHWAŁA Nr 668/2013 

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 
z dnia 11 października 2013 roku  

 
 
w sprawie  ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą 

„Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu 
żuromińskiego” 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 48 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  
z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/277/13 Rady Powiatu 
Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod 
nazwą „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu 
żuromińskiego” uchwala się, co następuje: 

 
§1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą 

„Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”. 
§2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§3. Formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§4. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Żurominie,  a  także na stronie internetowej powiatu pod 
adresem www.zuromin-powiat.pl., zakładka zdrowie. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 
 
 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu 

     /-/ Janusz Welenc 

http://www.zuromin-powiat.pl/


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 668/2013 
Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
z dnia 11 października 2013 roku 

 

 
Zarząd Powiatu Żuromińskiego 

ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą  
„Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”. 

 
 

I. Przedmiot konkursu: 
 

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego pod nazwą „Przeciwdziałanie 
chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”, zwanego dalej 
programem. 

2. Na program, o którym mowa w ust. 1 składają się trzy zadania: 
1) Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego”. 
2) Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty”. 
3) Zadanie 3. „Profilaktyka raka piersi” 

a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne. 
b) Działania edukacyjne skierowane na propagowanie samobadania piersi. 

3. Na każde zadanie może być złożona odrębna oferta, przy czym w przypadku Zadania 3 
„Profilaktyka raka piersi” oferta musi obejmować całość zadania.  

4. Ilekroć w dalszej części ogłoszenia jest mowa o zadaniu – rozumie się przez to każde z zadań 
wymienionych w ust. 2.  

5. Przedmiot, nazwa i zakres zadań: 
 
Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego”. 
Zakres zadania: przeprowadzenie wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego; w przypadku 
podejrzenia raka jelita grubego wystawienie skierowania na badanie endoskopowe – 
kolonoskopię,  wykonanie kolonoskopii i interpretacja wyniku. Grupa osób objętych zadaniem: co 
najmniej 30 osób w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego. 

 
Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty”. 
Zakres zadania: przeprowadzenie wywiadu i badania lekarskiego; badanie laboratoryjne na 
oznaczenie stężenia PSA (wystawienie skierowania, oznaczenie stężenia PSA oraz interpretacja 
wyniku). Przed badaniem edukacja pacjentów odnośnie: odpowiedniego przygotowania się do 
badania w celu wyeliminowania przekłamania wyników oraz uświadomienia, iż nie 
udokumentowano korzyści  ze skriningu w kierunku raka prostaty oraz o ryzyku 
nadrozpoznawalności i związanych z tym działań niepożądanych; w przypadku przekroczenia 
górnej granicy stężenia PSA (przedział wartości stężenia PSA w surowicy uzależniony m.in. od 
wieku pacjenta, zmian wielkości gruczołu krokowego) kierowanie do dalszego postępowania 
diagnostycznego. 
Grupa osób objętych zadaniem: co najmniej 30 mężczyzn w wieku 50-75 lat. 

 
Zadanie 3. „Profilaktyka raka piersi” 
 
a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne. 
Zakres zadania: przeprowadzenie wywiadu i badania lekarskiego oraz wystawienie skierowania  
na mammografię; wykonanie badania mammograficznego i opis badania. 
Grupa osób objętych zadaniem: co najmniej 150 kobiet od 40 do 49 roku życia oraz kobiet od 70 
roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii. 



 
b) Działania edukacyjne skierowane na propagowanie samobadania piersi. 
Zakres zadania: przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych na samobadanie piersi.   
Grupa osób objętych zadaniem: co najmniej 200 kobiet od 20 roku życia. 

 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. 
 
Na realizację programu przeznacza się kwotę 32 333,20 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 
trzysta trzydzieści trzy 20/100) zabezpieczoną w budżecie powiatu żuromińskiego, w tym na 
poszczególne zadania przeznacza się kwoty: 

 
Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego” - 7 079,70 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 
siedemdziesiąt dziewięć 70/100);  

 
Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty” - 5 160,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto 
sześćdziesiąt); 

 
Zadanie 3. „Profilaktyka raka piersi” – 20 093,50 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 
dziewięćdziesiąt trzy 50/100) 
a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne - 19 093,50 zł (słownie złotych: 

dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 50/100), 
b) Działania edukacyjne skierowane na propagowanie samobadania piersi – 1 000,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc). 
 
III. Zasady finansowania programu. 

 
1. Zasady finansowania programu określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn.zm.), a także Uchwała Nr XXIX/277/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia  
24 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą: „Przeciwdziałanie 
chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”.   

2. Zlecenie realizacji programu nastąpi na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na realizację 
programu zdrowotnego zawartej z realizatorem programu zdrowotnego wyłonionym w trybie 
konkursu ofert, zwanym dalej „realizatorem programu”. 

3. Z wynagrodzenia za realizację programu mogą być finansowane wyłącznie następujące koszty tj.: 
Zadanie 1: Wywiad lekarski i badanie fizykalne, skierowanie na badanie endoskopowe – 
kolonoskopię,  wykonanie kolonoskopii i interpretacja wyniku. 

      Zadanie 2: Wywiad i badanie lekarskie, oznaczenie antygenu PSA (wystawienie skierowania, 
oznaczenie stężenia PSA oraz interpretacja wyniku); edukacja pacjentów przed badaniem,  
w przypadku przekroczenia górnej granicy stężenia PSA kierowanie do dalszego postępowania 
diagnostycznego. 
Zadanie 3:  
a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne: wywiad i badanie lekarskie, 

skierowanie na mammografię, badanie mammograficzne, opis badania. 
b) Działania edukacyjne skierowane na propagowanie samobadania piersi: działania edukacyjne 

propagujące samobadanie piersi (koszt roboczogodziny, przy założeniu, że w ciągu godziny 
przeszkolone zostaną 4 pacjentki, tj. 1 pacjentka w ciągu 15 minut).  

4. Umowa zostanie zawarta z realizatorem programu, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym 
postępowaniu konkursowym. 

 
 



 
 
 
IV. Termin i warunki realizacji programu. 
 
1. Program powinien być wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 

2013r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin i warunki realizacji poszczególnych zadań zostaną 
określone w umowie. 

2. Koszty realizacji programu poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez 
powiat. 

3. Świadczenia udzielane przez realizatora programu w ramach programu są bezpłatne dla 
pacjentów.   

4. Realizator programu w ramach realizowanego zadania zobowiązany będzie do: 
1) sporządzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
2) sporządzenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone działania edukacyjne,  

w przypadku gdy wynika to z zadania opisanego w Rozdziale I Przedmiot konkursu ust. 5,  
3) prowadzenia rejestru pacjentów w ramach każdego zadania z oznaczeniem w szczególności: 

imienia i nazwiska pacjenta, daty jego urodzenia, PESEL, adres zamieszkania (w przypadku 
Badania przesiewowego screeningowego mammograficznego – informacji czy pacjentka  
w ciągu ostatnich 2 lat nie miała wykonywanej mammografii), informacji o stwierdzonej 
zmianie chorobowej po przeprowadzonych badaniach, informacji o skierowaniu pacjenta do 
dalszego postępowania diagnostycznego, uwagi), 

4) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją programu przez okres 5 lat, licząc od roku 
następującego po roku, w którym realizowano program, w siedzibie realizatora programu, 

5) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 
programu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób 
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, 

6) złożenia sprawozdania z realizacji programu, którego wzór określi Zarząd Powiatu 
Żuromińskiego odrębną uchwałą,  

7) promocji zadania.  
 
V. Podmioty uprawnione do składania ofert, wymagania stawiane oferentom: 

 
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), które:  
1) prowadzą działalność leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, 
2) prowadzą działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji 

działalności gospodarczej, 
3) posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zadaniem, na 

które jest składana oferta,  
4) zapewnią personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania 

oraz spełniający wymagania zdrowotne określone w przepisach prawa (jeśli dotyczą), 
5) zapewnią obsługę organizacyjną i finansowo-księgową zadania, 
6) zapewnią aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zadania, zgodny  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 
7) zrealizują zadanie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego 

zlokalizowanego na terenie miasta Żuromin, spełniającego warunki dotyczące pomieszczeń  
i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania określone w przepisach prawa, 

8) posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) ważną w okresie realizacji zadania, na 
które jest składana oferta. 



9) posiadają podpisany na 2013r. kontrakt z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: 
a) podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, 
c) program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy.   

 
VI. Termin i warunki składania ofert: 

 
1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 28 października 2013r. do godz. 15.30. Oferty należy 

składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) lub przesłać na adres Starostwa (decyduje 
data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na 
realizację programu zdrowotnego pod nazwą „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród 
mieszkańców powiatu żuromińskiego” Zadanie ………. (wpisać nr i nazwę zadania, którego dotyczy 
oferta), nazwa i adres oferenta. 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie oraz oferty przesłane drogą elektroniczną pozostają bez 
rozpatrzenia. 

3. Oferenci składają pisemne oferty wg wzoru określonego w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik Nr 2 Uchwały Nr 668/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 11 października 2013 
roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą 
„Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”. 

4. Do oferty należy dołączyć:  
1) W przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej -  

umowę spółki cywilnej, z której wynika kto jest upoważniony do składania oświadczeń woli  
w imieniu oferenta. 

2) Kopie certyfikatów jakości udzielanych świadczeń medycznych (w szczególności w zakresie 
norm ISO i/lub akredytacji CMJ) - jeśli oferent takie posiada. 

5. Każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, przy czym Zadanie 3 „Profilaktyka 
raka piersi” jest niepodzielne. Oferent składający ofertę na kilka zadań, jest zobowiązany do 
złożenia jej na jednym formularzu ofertowym. 

6. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu każdego 
pojedynczego zadania, o którym mowa w Rozdziale I Przedmiot konkursu ust. 5 niniejszego 
ogłoszenia.  

7. Oferty muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferenta.  
Pouczenie: 

1) wszystkie strony oferty musza być parafowane przez osobę (y) podpisujące ofertę, 
2) wszystkie pola oferty muszą być wypełnione,  
3) stosownie do pouczeń zawartych we wzorze formularza ofertowego należy wpisać „nie dotyczy”  

lub w odpowiednich miejscach dokonać skreśleń ,  
4) wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą mieć na każdej stronie adnotację „za 

zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę oferenta (jeśli posiada), datę poświadczenia i podpis (y) osoby  
(-ób) podpisujących ofertę, 

5) poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok 
poprawnego. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę  
(-y) podpisujące ofertę. 

6) oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. 

8. Przed złożeniem oferty pracownik Starostwa Powiatowego w Żurominie może udzielać 
stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczące przedmiotu konkursu oraz wymogów 
formalnych. 
 
 
 
 



VII. Kryteria wyboru ofert 
 

1. Oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, w oparciu o kryteria podane  
w niniejszym ogłoszeniu, dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu. 

2. Oferta uznana jest za prawidłową pod względem formalnym, gdy: 
1) jest złożona w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, 
2) jest złożona przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, spełniający wszystkie wymogi 

określone w Rozdziale V Podmioty uprawnione do składania ofert, wymagania stawiane 
oferentom niniejszego ogłoszenia,  

3) jest złożona na właściwym formularzu oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki, 
4) w przypadku oferenta składającego ofertę na kilka zadań, jest sporządzona na jednym 

formularzu ofertowym, 
5) cena wskazana w ofercie to cena jednostkowa brutto za realizację pełnego zakresu każdego 

pojedynczego zadania, w tym zaplanowane koszty są kwalifikowalne zgodnie z Rozdziałem III 
Zasady finansowania programu ust. 3 niniejszego ogłoszenia, 

6) jest opieczętowana i podpisana przez osobę (y) upoważnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu oferenta,  

7) jest sporządzona zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w Rozdziale VI Termin i warunki 
składania ofert ust. 7 niniejszego ogłoszenia, 

8) w przypadku Zadania 3 „Profilaktyka raka piersi” oferta jest złożona na całość zadania, 
9) jest zgodna z przedmiotem konkursu i dotyczy zadań określonych w ogłoszeniu (uwzględnia ich 

zakres). 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4, pkt 6 - 7 komisja wzywa oferenta do jej 

uzupełnienia w terminie 2 dni, z pouczeniem, iż nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie 
spowoduje jej odrzucenie ze względów formalnych.  

4. Przed zakończeniem oceny formalnej komisja konkursowa ma prawo żądać aby oferent złożył 
dodatkowe wyjaśnienia do złożonej oferty.  

5. Kryterium merytorycznym wyboru ofert jest: cena 100% na każde zadanie oddzielnie. Kryterium 
cena będzie rozpatrywana na postawie ceny brutto za realizację pełnego zakresu danego zadania, 
podaną przez oferenta na formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie 
obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
C = (C min/Co) x 100 pkt, gdzie  
C min – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty badanej 
(w przypadku Zadania 3 Profilaktyka raka piersi do wzoru będzie podstawiana cena brutto za 
całość zadania).   

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty  
o takiej samej cenie, ogłaszający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez ogłaszającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach. 
 

VIII. Wybór oferenta 
 

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej, nie później niż 
w ciągu 10 dni, licząc od terminu zakończenia składania ofert. 

2. Konkurs jest rozstrzygnięty także w przypadku gdy wpłynie jedna oferta na co najmniej na jedno 
zadanie. Ogłaszający ponawia konkurs na realizację tych zadań, na które nie wpłynęła żadna 
oferta. 

3. Termin związania ofertą – 30 dni. 
4. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty jego 

rozstrzygnięcia.  



5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
w Żurominie oraz na stronie internetowej powiatu www.zuromin-powiat.pl. 

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego podmiotu realizującego 
program, jednak jedno zadanie może realizować jeden podmiot leczniczy.    

7. Zawarcie umowy na realizację programu następuje w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu 
ofert. 

8. Program będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2013r. 
9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji programu będzie regulować umowa zawarta między 

powiatem żuromińskim, a realizatorem programu. 
10. Zarząd Powiatu ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, jego unieważnienia oraz 

przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. 
 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Bożena Jackowska – Gł. specjalista ds. ochrony  
i promocji zdrowia lub Joanna Jucewicz-Morawska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji   
(nr telefonu 23 – 657 47 00 wew. 27 lub 52). 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

      /-/ Janusz Welenc 



 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 668/2013 
Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
z dnia 11 października 2013 roku 

 
 
……………………………………                        …………………………………. 
       pieczęć oferenta                                        miejscowość, data 

 
 

Formularz ofertowy na realizację programu zdrowotnego  
pod nazwą „Przeciwidzialenie chorobom nowotoworowym wśród mieszkańców  

powiatu żuromińskiego” 
 

Zadanie 11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wpisać nazwę zadania 

 
Zadanie21  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wpisać nazwę zadania 

 
Zadanie 31  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wpisać nazwę zadania 

 
 

I. Dane oferenta: 
 

Pełna nazwa podmiotu leczniczego:.......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Nazwa skrócona2:...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Dokładny adres siedziby podmiotu leczniczego  (z kodem pocztowym):.................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.:......................................................................... fax:................................................................... 

e-mail...................................................................... http://............................................................ 

Numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (numer ksiegi rejestrowej 
wraz z oznaczeniem organu  i kodu organu dokonującego wpisu):  

..................................................................................................…………………………………………………………….. 

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego2………………………………………………………………………………… 

NIP:....................................................................................................................................................... 

REGON:.......................................................................................................................................... 

Osoba (-by) upoważniona(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, (imię, nazwisko, 

funkcja3/stanowisko3, numer PESEL): ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………………….............................................................. 



 

 

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię, nazwisko, numer telefonu):  

……………………………………………………...................................................................................................... 

II. Uprawnienia oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym programem, na który 
składana jest oferta (kody resortowe – kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę 
medycyny albo pielęgniarstwa, w której udzielane są świadczenia zdrowotne):  
 

Zadanie 1 

HC.1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; 16 medycyna rodzinna  

TAK/NIE3/3: działalność statutowa4 

 

HC.4.2.7. endoskopia;  

TAK/NIE3/3: działalność statutowa4 

Inne kody resortowe – kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo 
pielęgniarstwa, w której udzielane są świadczenia zdrowotne jeśli dotycza zadania, na które składana jest 
oferta (wpisac jakie i czy to jest działalnośc statutowa oferenta)2  
 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 2 

HC.1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

TAK/NIE3/3: działalność statutowa4 

 

HC.4.1. Badania laboratoryjne; 10 diagnostyka laboratoryjna 

TAK/NIE3/3działalność statutowa4 

 
Inne kody resortowe – kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo 
pielęgniarstwa, w której udzielane są świadczenia zdrowotne jeśli dotyczą zadania, na które składana jest 
oferta (wpisac jakie i czy to jest działalność statutowa oferenta)2 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

W przypadku gdy oferent nie ma swojego laboratrium wpisać jaki podmiot będzie wykonywał badania2: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadanie 3 

HC.1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne; 29 Położnictwo i ginekologia 

TAK/NIE3/3: działalność statutowa4 

 

 



 

HC.4.2.1. USG;  31 Radiologia i diagnostyka obrazowa  

TAK/NIE3/3: działalność statutowa4 

Inne kody resortowe – kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo 
pielęgniarstwa, w której udzielane są świadczenia zdrowotne jeśli dotycza zadania, na które składana jest 
oferta (wpisac jakie i czy to jest działalnośc statutowa oferenta)2  
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
III. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem, na który składana jest oferta (adres: 
miejscowość, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy) oraz nazwa podmiotu leczniczego, w którym 
udzielane będą świadczenia zdrowotne 

 

Zadanie 11 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 21 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 31 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

IV. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji programu (opis 
aparatury i sprzętu medycznego: nazwa aparatury i sprzętu, model producenta, rok produkcji, 
certyfikat) 
 
 

Zadanie 11 



 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 21 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 31 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

V. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji programu:  

 (wykaz personelu medycznego z określeniem kwalifikacji zawodowych tych osób oraz informacja  
o spełnianiu przez personel medyczny wymagań zdrowotnych określonych w przepisach prawa (jeśli 
dotyczą), 

 wykaz osób ze wskazaniem stanowiska służbowego odpowiedzialnych za obsługę organizacyjną  
i rozliczenia finansowo-księgowe programu 
 

Zadanie 11 

 

Wywiad lekarski i badanie fizykalne, w przypadku podejrzenia raka jelita grubego wystawienie 
skierowania na badanie endoskopowe – kolonoskopię1: 
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Badanie endoskopowe-kolonoskopia i interpretacja wyniku1: 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 21 

Wywiad i badanie lekarskie1: 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Edukacja pacjentów przed badaniem:1 



 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Badanie laboratoryjne na oznaczenie stężenia PSA:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

W przypadku gdy oferent nie ma swojego laboratorium wpisać jaki podmiot będzie wykonywał badania1,2: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Interpretacja wyniku oznaczenia stężenia PSA:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Skierowanie do dalszego postępowania diagnostycznego:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Zadanie 31 

Wywiad i badanie lekarskie oraz wystawienie skierowanie na mammografię:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Badanie mammograficzne:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Interpretacja wyniku badania mammograficznego:1 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
Przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych na samobadanie piersi:1 

 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Obsługa organizacyjna i finansowo-księgowa zadania (przez zadanie rozumie się zadanie lub zadania, na które 
oferent składa ofertę.  
 

Obsługa organizacyjna zadania 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Obsługa finansowo-księgowa zadania 



 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
VI. Populacja osób objętych programem oraz kalkulacja ceny realizacji programu 
 
1. Ogółem ilość osób w ramach programu: 

Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego” - ………………………………………………………. osób1 

Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty” - ……………………………………………………………………………….osób1 

Zadanie 3. „Profilaktyka raka piersi”: 
a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne …………………………………………………… osób1 
b) Działania edukacyjne propagujące samobadanie piersi …………………………………………………… osób1 

 
2. Kalkulacja ceny realizacji programu: 
 
 

Nr Zadania 
 

Rodzaj badań 
 

Il
o

ść
 b

ad
ań

 

C
e

n
a 

je
d

n
o

st
ko

w
a 

b
ru

tt
o

 
je

d
n

eg
o

 
b

ad
an

ia
 w

 z
ł  Koszt  

(cena PLN 
brutto) 

(kolumna 3 x 
kolumna 4) 

1 2 3 4 5 

1 

W
cz

e
sn

e
 w
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an

ie
 

ra
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 je
lit

a 
gr

u
b

e
go

 

 

 
1) Wywiad lekarski i badanie fizykalne, 

skierowanie na badanie 
endoskopowe – kolonoskopię5 
 
 

2) Badanie endoskopowe-
kolonoskopia 

 

 
 
1                                                                               

…………….. 
 

 

1 

…………….. 

 
 
1 

…………… 
 

 

1 

…………….. 

 

 
1                                  

........................ 
 

 

1                         

........................ 
 

 
Ogółem cena (cena jednostkowa brutto za realizację pełnego zakresu zadania) 

1 

........................ 
 

2 

W
yk

ry
w

an
ie

 r
ak

a 
p

ro
st

at
y 

 
1) Wywiad i badanie lekarskie, 

edukacja pacjentów przed 
badaniem, interpretacja wyniku 
PSA 
 

2) Oznaczenie stężenia PSA  
 

 
 
 
1 

…………….. 
1 

…………….. 

 
 
 
1 

…………….. 
1 

…………….. 

 

 

 

1 

..….......... 
1 

……......... 
 

Ogółem cena (cena jednostkowa brutto za realizację pełnego zakresu zadania) 1 

........................ 
 



 

3 

P
ro

fi
la

kt
yk

a 
ra

ka
 p

ie
rs

i 
    

1) Badanie przesiewowe screeningowe 
mammograficzne 
 
a) Wywiad i badanie lekarskie, 

skierowanie na mammografię 
 

b) Badanie mammograficzne 
 

c) Opis mammografii  
 
2) Działania edukacyjne propagujące 

samobadanie piersi   
 

 
 
 
1 

…………….. 
1 

…………….. 
1 

…………….. 
 
1 

…………….. 
 

 
 
 
1 

…………….. 
1 

…………….. 
1 

……………. 
 
1 

…………….. 
 

 

 
 
1 

............ 
1 

............ 
1 

............ 
 

1 

…………… 
 
 

Ogółem cena (cena jednostkowa brutto za realizację pełnego zakresu zadania) 1 

…………… 

 
 
VII. Dotychczasowe doświadczenie przy realizacji tego samego rodzaju zadań, na które składana 
jest oferta (opisać) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pod odpowiedzialnoscią karną za składanie fałszywych zeznań z art. 233 §1 k.k. oświadczam (-y), 

że: 

 

1. Oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia 27 listopada 2013r. 
2. Dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Rejestrem podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz z Krajowym Rejestrem Sądowym3/ewidencję działalności gospodarczej3. 
3. Wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. 
4. Oferent posiada uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym 

programem, na który jest składana oferta1. 
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych 

podmiotu leczniczego zlokalizowanego na terenie miasta Żuromin, które spełnia wymogi określone przez 
przepisy prawa w zakresie niezbędnym do realizacji programu. 

6. Aparatura i sprzęt medyczny opisane w ust. IV niniejszej oferty są zgodne z przepisami prawa  
i posiadają odpowiednie certyfikaty. 

7. Kwalifikacje personelu medycznego opisanego w ust. V niniejszej oferty są zgodne z przepisami 
prawa. Ponadto pesonel medyczny spełnia wymagania zdrowotne określone w przepisach prawa. 

8. Oferent posiada podpisany na 2013r. kontrakt z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych  
w zakresie: 
a) podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, 
c) program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy.    



 

9. Populacje na poszczególne zadania realizowane w ramach programu są dobrane zgodnie z poniższym 
opisem: 
Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego”.  Osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od 
wywiadu rodzinnego. 
Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty”. Mężczyźni w wieku 50-75 lat. 
Zadanie 3. „Profilaktyka raka piersi” 
a) Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne: kobiety od 40 do 49 roku zycia oraz 

kobiety od 70 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii. 
b) Działania edukacyjne skierowane na propagowanie samobadania piersi: kobiety od 20 roku 

życia.  
 
 

.................................................................................... 

podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 
Załączniki do oferty: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Pouczenie: 
 

1 
wypełnić przy tym zadaniu, na które składana jest oferta,  w przeciwnym wypadku wpisać nie dotyczy 

2 wypełnić jeśli dotyczy, w przeciwnym wypadku wpisać nie dotyczy 
3 niepotrzebne skreślić 
4 jeśli w innej formie niż statutowa należy skreślić  
5 skierowanie na badanie endoskopowe w przypadku podejrzenia raka jelita grubego 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu  Powiatu 
/-/Janusz Welenc 
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