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         do zarządzenia nr 68/2014
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         z dnia 9 lipca 2014 r. 
 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA KONINA 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

 

na wybór realizatora  Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie w 

latach 2014 – 2015  

 

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: 

Prezydent Miasta Konina 

Plac Wolności 1 

62 – 500 Konin 

 

2. Przedmiot konkursu 

Wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie  

w latach 2014-2015. Realizacja programu polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno-

edukacyjnej oraz wykonaniu pełnego cyklu szczepień (3 dawki) przeciwko zakażeniom 

wirusem brodawczaka ludzkiego wśród dziewcząt w wieku 12 lat (rocznik 2002) 

zamieszkałych na terenie miasta Konina. Szczepienia będą przeprowadzane na terenie 

miasta Konina.  

Przedmiot konkursu obejmuje:  

a) przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców/opiekunów 

prawnych oraz akcji edukacyjnej  wśród dziewcząt i chłopców urodzonych w 2002 

roku;  

b) uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu 

szczepień; 

c) zakup szczepionek; 

d) przeprowadzenie badania kwalifikującego do szczepienia; 

e) wykonanie pełnego cyklu szczepienia (3 dawki); 



f) wydanie stosownego zaświadczenia o szczepieniu po podaniu każdej kolejnej dawki 

szczepionki:   

g) zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania 

 

3. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę  

w 2014 r. 87 300,00 zł. Kwota na 2015 r. określona zostanie w aneksie do umowy. 

  

4. W ramach realizacji zadania zaszczepionych zostanie około 289 dziewcząt 

urodzonych w 2002 roku i zamieszkałych na terenie miasta Konina. Liczba ta może 

ulec zmianie w zależności od uzyskania zgody na zaszczepienie od rodziców/ 

opiekunów prawnych . 

 

5. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku. 

 

6. Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty działające na podstawie ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) 

 

7. Oferty pod rygorem odrzucenia można składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2014r.  

do godz. 15:30 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem 

oferenta z dopiskiem Konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki 

zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie w latach 2014-2015, w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 62-500 Konin. Oferta 

przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską będzie traktowana jako 

złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego 

konkurs do dnia 4 sierpnia 2014r. do godz. 15:30. 

 

8. Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofertowego oraz wzory 

oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego WWW.konin.pl  

w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej  

a także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska 

Polskiego 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15.30, pokój 215 . 

 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Koninie ul. Wojska Polskiego 2.  



 

10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Prezydent Miasta Konina na podstawie wniosku 

Komisji Konkursowej.  

 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Koninie WWW.konin.pl. Konkurs może zostać rozstrzygnięty również  

w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.  

 

12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany  warunków konkursu lub odwołania 

konkursu bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.  

 

 

Zastępca Prezydent Miasta Konina 

 

Marek Waszkowiak  


