
Zarządzenie Nr 56/2013 

Wójta  Gminy  Ostróda 

z dnia  20 maja 2013 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej                     

z zakresu terapii uzależnienia  i współuzależnienia  dla mieszkańców gminy Ostróda           

w 2013 roku. 

 

          Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   

leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 ),art 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027 z póź. Zmianami), art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.  

poz. 1356 z póź. zm.); art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012r. Poz. 124), w związku z  uchwałą  nr XXXVII/217/2013  Rady 

Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie: gminnego programu profilaktyki   i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Ostróda na 2013 rok zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii 

uzależnienia  i współuzależnienia  dla mieszkańców gminy Ostróda w 2013 roku. 

 

§ 2 

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

1. W celu  przeprowadzenia konkursu ofert na realizację  świadczeń zdrowotnych powołuję  

Komisję w składzie: 

 

 Sikorska Magdalena -   przewodniczący komisji 

 Niemanowska  Danuta  -   członek  komisji 

 Markowska  Henryka  -   członek  komisji 

 

2. Ustalam regulamin pracy Komisji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia 

3. Za obsługę organizacyjną Komisji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji odpowiada  

Pełnomocnik  Wójta  Gminy  Ostróda ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  

Uzależnień. 

4. Całokształt spraw związanych z pracami Komisji odbywa się w sposób udokumentowany.  

 

§ 3 

 

Wykonanie   zarządzenia  powierzam   Pełnomocnikowi  Wójta  Gminy  Ostróda                 

ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Ostróda 

Bogusław Fijas 



Załącznik nr 1  
          do Zarządzenia nr 56/2013               

Wójta Gminy Ostróda 
z dnia 20 maja 2013 r.  

 
OGŁOSZENIE 

 
 
 Wójt  Gminy  Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu 
terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Ostróda w 2013   obejmujących: 

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
2) zwalczanie narkomanii, 
3) przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie. 
 

 
 
 
1. Przedmiot konkursu: przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Ostróda  w 2013 roku 
 
2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku 
 
3. Adresatami konkursu są podmioty określone w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 ) 
 
4. Szczegółowe  warunki  konkursu,  w  tym  wykaz  zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych do 

w/w zadań  dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaostroda.pl oraz             
w biurze Pełnomocnika Wójta  Gminy  Ostróda ds.  Profilaktyki   i    Rozwiązywania   
Problemów  Uzależnień,  ul.  Jana III Sobieskiego 1 ,   14 – 100   Ostróda  w  terminie   10 dni 
od daty ogłoszenia konkursu. 

 
 
5. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy 

Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,   14 – 100 Ostróda  w   terminie  do  dnia  07 czerwca 
2013r.   do godz. 1400. 

 
6. Przeprowadzenie konkursu: następuje za pośrednictwem komisji konkursowej powołanej 

przez Wójta Gminy Ostróda 
 
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty   w dniu          

12 czerwca 2013 r.  o godz. 900 w  Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,                 
14 – 100 Ostróda    (sala nr 404 ). 

 
8. Wójt Gminy Ostróda zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu              
bez podania przyczyny. 

 
 

http://www.bip.gminaostroda.pl/


Załącznik Nr 1 
         do ogłoszenia o konkursie 

 

Szczegółowe  warunki  konkursu  ofert 
na  realizację  świadczeń opieki zdrowotnej 

dla mieszkańców gminy Ostróda  na  2013 rok 
 
 

 Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 
217 ), ustawy z dnia  26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.  poz. 1356 z póź. zm.),  ustawy z dnia 29 

lipca 2005r.    o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124), w związku z  
uchwałą                     nr XXXVII/217/2013  Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 roku w 
sprawie: gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok 

    
1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: 

 
Gmina Ostróda 
Urząd Gminy  Ostróda,  ul. Jana  III Sobieskiego  1,  14 – 100 Ostróda 
 

2. Przedmiot konkursu: 
Udzielanie mieszkańcom Gminy Ostróda świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia i współuzależnienia  
 
ZADANIE 1  pogłębiona  faza  terapii z treningami  umiejętności  dla  osób 
   uzależnionych od alkoholu, 

 
ZADANIE 2 pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób  
   uzależnionych od   substancji  psychoaktywnych, 
 
ZADANIE 3  program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej – terapia 
   grupowa „Nawroty   -  A”   , 
 
ZADANIE 4  program zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od 
   narkotyków - terapia grupowa „Nawroty  -  N”, 
 
ZADANIE 5  prowadzenie grupy  pogłębionej  terapii  dla  współuzależnionych, 
 
ZADANIE 6 prowadzenie  grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci 
             Alkoholików, 
 
ZADANIE 7 prowadzenie   grupy   terapeutyczno - edukacyjnej  dla  ofiar 
          przemocy  w rodzinie, 
 
ZADANIE 8  prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 
              przemocy w rodzinie, 



 
 

3. Adresaci konkursu: 
W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty określone w art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 
217). 

4. Okres realizacji zadania: 
Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych winno nastąpić od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. 
 

5. Szczegółowe warunki konkursu: 
Formularz  ofertowy i arkusz oferty realizacji zadania oraz projekt umowy 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy 
Ostróda www.gminaostroda.pl  oraz w biurze Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w  Ostródzie , ul. Jana III 
Sobieskiego 1, pokój 405,  w  terminie  10 dni od daty ogłoszenia konkursu. 
 

6. Wymagania stawiane podmiotowi składającemu ofertę: 
1) podmiot składający ofertę winien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w zakresie określonym w przedmiocie konkursu, 
2) personel zakładu, zatrudniony przez podmiot składający ofertę, winien 

posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym: 
a) specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia, 
b) instruktor terapii uzależnienia i współuzależnienia, 
c) lekarz psychiatra lub inny lekarz z uprawnieniami z zakresu uzależnień, 
d) psycholog 

3) podmiot składający ofertę nie może posiadać zobowiązań finansowych wobec 
gminy Ostróda, 

4) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie            
z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2013 r. 
poz. 217).oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r.            
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 293, poz. 
1729). 

5) Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta 

6) od oferenta wymagana jest kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą lub kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub kopię innego właściwego rejestru np. ewidencji działalności 
gospodarczej 

 
7. Miejsce i termin składania ofert: 

1) oferty  należy składać w zamkniętych kopertach opisanych:  
„Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy 
Ostróda  na  2013 rok”  oraz   zaopatrzonych  w   klauzulę  „Nie  otwierać  
przed dniem   12 czerwca 2013 roku. ”  w    sekretariacie  Urzędu  Gminy  
Ostróda,  

http://www.gminaostroda.pl/


ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda w terminie do dnia 07 czerwca 
2013r.  do  godz. 1400, 

2) oferty złożone  po wskazanym terminie zostaną bez rozpatrzenia odesłane na 
adres zwrotny oferenta, 

3) oferty należy składać na formularzu ofertowym w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
 

8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: 
1) w dniu 12 czerwca 2013r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III 

Sobieskiego  1, 14 – 100 Ostróda (sala nr 404) w obecności oferentów nastąpi: 
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz podanie liczby  

otrzymanych ofert, 
b) otwarcie kopert z ofertami, 
c) podanie informacji, które z ofert spełniają warunki formalne, a które 

zostają odrzucone, 
2) konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 czerwca 2013 roku, 
3) o wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, 
4) wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Ostróda  oraz w  Biuletynie Informacji 
Publicznej,  na  stronie internetowej Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl 

 
9. Termin związania ofertą: 

od dnia 12 czerwca 2013r. do dnia 19 czerwca 2013r.  
 

10.  Wartość należności za realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne 
wymienione w pkt. 2  wynosi ogółem  14.000,00zł.,  w tym:  
-  zadanie  1  kwota  2.000zł 
-  zadanie  2  kwota  1.000zł 
-  zadanie  3  kwota     500zł 
-  zadanie  4  kwota  1.000zł 
-  zadanie  5  kwota  3.000zł 
-  zadanie  6  kwota  2.000zł 
-  zadanie  7  kwota  2.500zł 
-  zadanie  8  kwota  2.000zł 
 

11.  Informacje dodatkowe: 
1) warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie na formularzu ofertowym 

tylko jednej oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i 
przejrzysty, 

2) przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi za pośrednictwem komisji 
konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Ostróda, 

3) komisja konkursowa będzie działać na posiedzeniu zamkniętym bez udziału 
podmiotów składających oferty, za wyjątkiem czynności określonych w pkt. 8 
ppkt 1  lit a) – c), 

http://www.gminaostroda.pl/


4) środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym 
w przedmiocie konkursu znajdują pokrycie w budżecie Gminy Ostróda  na 
2013r.  (dział 851, rozdział 85153  i  86154) 

 
12.  Oferent może złożyć do Wójta Gminy Ostróda umotywowany protest dotyczący 

rozstrzygnięcia konkursu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia                 
o wynikach konkursu, przed zawarciem umowy 

13. O dacie złożenia protestu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda. 
Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
                                                                                                                         do szczegółowych warunków konkursu ofert 

 
                                                                                                                                          
 .......................................................                                                                             .......................................................... 
      (pieczątka firmowa Oferenta)                                                                                                                                  (miejscowość, data) 
 
 
 
 

                                                                                          FORMULARZ   OFERTOWY 
 
dotyczy udzielania mieszkańcom gminy Ostróda świadczeń zdrowotnych wykraczających poza 

zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

I. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 
 

 
 
 

 
 II.   Dane  dotyczące  Oferenta: 
 
 1. Nazwa   
  

 

 

2. Siedziba podmiotu lub adres zamieszkania: miejscowość, ulica i numer lokalu, 
telefon,  fax, e-mail: 
 
 

 

  3.  Nr identyfikacyjny NIP: 

 

 

4.  Nr identyfikacyjny Regon: 
 
 

 

 
 
 

 
 



5.  Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentacji i składania oświadczeń 
woli  w   imieniu  oferenta: 
 
 

 

6. Nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do składania                                  

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty: 

 
 
 
 
 

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 

 

 

 

III.  Warunki  udzielania świadczeń zdrowotnych przez Oferenta: 

 1. Określenie  warunków lokalowych : 

 

 

 2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny: 

 

 
 
 
 
 
 

3.  Posiadane  środki transportu i łączności: 

 

 

   

 



 

IV.   Kadra  Oferenta udzielająca świadczenia zdrowotne: 

1.   Określenie  składu i kwalifikacji zespołu realizującego program: 

 
L.p 

 
Nazwisko   
i  imię 

 
Zawód 

 
Stopień 
specjalizacji 

Forma 
zatrud- 
nienia 

Wymia
r czasu 
pracy  
w m-cu 

 
Zadania w ramach 
programu 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

V.  Informacje o dotychczasowym doświadczeniu Oferenta w realizacji zadań, których 

dotyczy  oferta:: 

 

 

 

 

 

 

VI.  Określenie sposobu zgłaszania się i rejestracji pacjentów: 

 

 

 

 

 

VII.   Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (dni, godziny): 

 

 



 

 

 

 

 

VIII.  Szczegółowe  oferty realizacji  świadczeń  zdrowotnych: 

 

arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  1 
Pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu, 

arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  2 

Pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych, 

arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  3 

Program  zapobiegania  nawrotom  choroby  alkoholowej  –  terapia   grupowa  
„NAWROTY  -  A” 
 
arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  4 
Program  zapobiegania  nawrotom  choroby  - uzależnienie od narkotyków  –  terapia   
grupowa  „NAWROTY  -  N” 
 
arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  5 
Prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla współuzależnionych, 
 
arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  6 
Prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, 
 
arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  7 
Prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 
arkusz oferty realizacji ZADANIA  NR  8 
Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 



         Załącznik  Nr 1 
do formularza ofertowego 

 
 
 
 

.......................................................                                                   
 (pieczątka firmowa oferenta)                                                                                                                                   
 
 

 

ARKUSZ   OFERTY   REALIZACJI   ZADANIA   NR ………………. 
 
 

Nazwa  zadania: ………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

1. Cel zadania: 
 

 
 
 
 
 
 

2. Plan realizacji zadania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Oczekiwane rezultaty: 

 
        
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Kalkulacja   kosztów  realizacji  ZADANIA  NR ………………………. 
 

 

 
L.p. 

 
Podstawa kalkulacji  kosztów 

 
Jednostka 

miary 

 
Liczba 

 
1 

 
Liczebność grupy terapeutycznej 
 

 
liczba   osób 

 

 
2 

 
Okres realizacji zadania 
 

 
liczba   m-cy 

 

 
3 

 
Częstotliwość sesji  terapeutycznych 
 

 
liczba  w   m-cu 

 

 
4 

 
Czas trwania sesji terapeutycznej 
 

 
liczba   godz.  

 

 
5 

 
Stawka  prowadzącego  sesję 
 

 
zł / godz. 

 

 
6 

 
Koszt sesji grupowej                                   (poz. 4 x poz. 5) 
 

 
zł 

 

 
7 

 
Koszt uczestnictwa jednej osoby w sesji    (poz.6 : poz.1) 
 

 
zł 

 

 
8 

 
Uczestnicy terapii z gminy Ostróda 
 

 
liczba  osób 

 

 
9 

 
Koszt uczestnictwa mieszkańców gminy Ostróda  
 

                                                                             
  -  w   sesji                                                   (poz. 7 x  poz. 8)  
 

 
zł 

 

                                                                              
-   w   m – cu                                    (poz. 7 x poz. 8 x poz.3) 
 

 
zł 

 

                                                                            
  -   w   roku                        (poz. 7 x poz. 8 x poz.3 x poz.2) 
 
 

 
zł 

 

 
   
………………………………………………………………      ………………………………………………………………. 
    (miejscowość, data)                               (podpis  osoby upoważnionej) 



 1

 

Załącznik nr 2 

do szczegółowych warunków 

konkursu ofert 

 

 

 

Ramowy projekt umowy 

na udzielanie mieszkańcom Gminy Ostróda świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii  

uzależnienia i współuzależnienia  

 

zawarta w dniu ..................  pomiędzy 

 

ZLECENIODAWCĄ: Gminą Ostróda,  z siedzibą: 

                                      ul. Jana III  Sobieskiego  1,     14-100  Ostróda 

                                     NIP:  741 – 20 – 90 – 157 

                           REGON: 510743255 

                                     reprezentowaną przez Wójta Gminy  Bogusława Fijasa    

                                     z  kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Urzędu  Gminy   

                                     Danuty Kucharczuk 

 

 

a ZLECENIOBIORCĄ:  ...................................................................... 

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

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

 

 Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   

leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ); oraz art. 41  ust. 1 pkt 1 i 2   ustawy z dnia   26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2012r.  Poz. 1356 z póź. zm.); art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124), w związku z  uchwałą  nr 

XXXVII/217/2013  Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie: gminnego 

programu profilaktyki               i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania     narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok, w wyniku przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia następujących 
świadczeń zdrowotnych ujętych w niżej wymienionych zadaniach : 

 
 

ZADANIE 1 -  pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób   
            uzależnionych od alkoholu,                              wartość  2.000 zł 
 
ZADANIE 2 -   pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób   
          uzależnionych od   substancji  psychoaktywnych,     wartość  1.000 zł 
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ZADANIE 3 - program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej – terapia  
           grupowa „Nawroty   -  A”  ,                                          wartość     500 zł 
 
ZADANIE 4 - program zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od  
          narkotyków - terapia grupowa „Nawroty  -  N”,                  wartość   1.000 zł 
 
 ZADANIE 5 -    prowadzenie grupy  pogłębionej  terapii  dla  współuzależnionych, 

wartość  3.000 zł 
ZADANIE 6 - prowadzenie  grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci  
           Alkoholików,                                                                             wartość   2.000 zł 
 
ZADANIE 7 - prowadzenie   grupy   terapeutyczno - edukacyjnej  dla  ofiar         
  przemocy  w rodzinie,                                                          wartość    2.500 zł  
 
ZADANIE 8 - prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców  
              przemocy w rodzinie,                                                           wartość   2.000 zł  
 

 
§ 2 

 
Świadczenia zdrowotne wymienione w § 1 realizowane będą w 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 3 
 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  ……………... do dnia 31 grudnia 2013roku 
 

§ 4 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach 
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone przez 
Zleceniodawcę oraz wynikające z odrębnych przepisów.  
2. O każdej zmianie w imiennym wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych  
zamieszczonym w ofercie, Zleceniobiorca informuje pisemnie Zleceniodawcę                  
w terminie do 14 dni od daty dokonania tych zmian. Zleceniobiorca zobowiązuje się, 
że ewentualne zmiany osób udzielających świadczeń zdrowotnych nie spowodują 
zmniejszenia liczby i obniżenia kwalifikacji zawodowych personelu, 
zagwarantowanych przez Zleceniobiorcę w ofercie.  
3. Zleceniobiorca ma obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z respektowaniem praw pacjenta. 

 
§ 5 

 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków i  sposobu zgłaszania się  
oraz rejestracji pacjentów  zgodnie z danymi zawartymi w pkt. VI  formularza 
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ofertowego.   
 

§  6 
 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków i  sposobu organizacji 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zgodnie z danymi zawartymi w pkt. VII  
formularza ofertowego.   
 

§ 7 
 

1. Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli realizacji zamówienia. 
2. Osobą upoważnioną do kontroli prawidłowości wykonania umowy strony  

Zamawiającego jest Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz upoważnieni członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać wszelkie zalecenia pokontrolne. 
4. Jeżeli Zleceniodawca lub wyznaczona i upoważniona przez niego osoba w wyniku 

przeprowadzonej kontroli, stwierdzi uchybienia i wyda stosowne zalecenia 
pokontrolne wyznaczając termin usunięcia uchybienia, a Wykonawca nie usunie 
ich w wyznaczonym terminie, umowa może zostać rozwiązana  bez   
wypowiedzenia. 

 

§ 8 
 

1. Zleceniobiorca przyjmuje niżej wymienione stawki opłaty  za udział jednego 
mieszkańca gminy Ostróda w jednej sesji terapeutycznej realizowanej w ramach zadań 
określonych w § 1 niniejszej umowy: 
ZADANIE  1 –  ……….     ZADANIE  5 –  ………. 
ZADANIE  2 –  ……….     ZADANIE  6 –  ………. 
ZADANIE  3 –  ……….                          ZADANIE  7 –  ……….. 
ZADANIE  4 –  ……….               ZADANIE  8 –  ……….. 

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Zleceniodawca wypłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w łącznej wysokości do kwoty ……………………………………. 

(słownie złotych …………………….) według stawek określonych w ust. 1 

 
§9 

1. Strony ustalają, że rozliczenie udzielonych świadczeń zdrowotnych będzie 
następowało na podstawie faktur/rachunków częściowych w okresach miesięcznych 
2. Należność za realizację  miesięcznych świadczeń zdrowotnych zostanie opłacona 
przelewem na konto  Zleceniobiorcy……………………………………………………………………………. 
w terminie 7 dni  od daty  złożenia  faktury/rachunku , do której dołączone zostaną  
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sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 
 

§ 10 
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie    udzielanego  zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 

§ 11 
 

1. Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy sprawozdania końcowe z realizacji 
zadań, za cały okres obowiązywania umowy, w terminie do 17.01.2013 roku. 

2. Sprawozdanie końcowe winno zawierać opis działań podjętych przez 
Zleceniobiorcę w ramach zadań oraz informację o liczbie i rodzajach 
wykonanych świadczeń zdrowotnych. 

3. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazywania 
dodatkowych informacji dotyczących realizacji umowy. 

4. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest 
złożyć końcowe rozliczenie umowy za cały okres jej trwania w terminie do 15 
dnia następnego miesiąca po jej rozwiązaniu. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przekazane Zleceniobiorcy, na podstawie 
wystawionej przez niego faktury/rachunku środki publiczne, nie są należne w 
wysokości wykazanej w fakturze/rachunku, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 
niezwłocznego dokonania ich zwrotu, po korekcie faktury/rachunku, bez 
odrębnego wezwania, na rachunek bankowy Zlecającego. 

 
§ 12 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1. prowadzenia odrębnej dokumentacji zadania, szczególnie jego kosztów 
2. prowadzenia dokumentacji medycznej 
3. prowadzenia sprawozdawczości statystycznej 

 
§13 

1. Umowa może być rozwiązana przez  każdą ze stron z jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego, z powodu: 
1) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację niniejszej umowy, za które 
strony nie ponoszą odpowiedzialności, 
2) naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy, a w szczególności: 
a) odmowy poddania się kontroli przez Zleceniobiorcę, 
b) niewypłacenia należności przez Zleceniodawcę 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 wypowiedzenie umowy powinno być 
poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybień w terminie nie krótszym 
niż 30 dni, skierowanym do strony winnej wystąpienia uchybień. Wypowiedzenie jest 
możliwe w razie nieusunięcia uchybień w określonym terminie. 
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§ 14 
 

1. Zleceniobiorca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności 
z umowy.       
       

§ 15 
Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej 
realizację, na które strony nie miały wpływu, będzie to podstawa do wystąpienia 
każdej ze stron o renegocjację warunków umowy. 

       
§ 16 

 
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa przywołane na 
stronie pierwszej niniejszej umowy. 
 

§ 17 
 

Spory z niniejszej umowy, które mogą wyniknąć w trakcie jej realizacji będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 
 

§ 18 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności, zgody stron w formie 
pisemnej. 

§ 19 
 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
  
      
 ZLECENIODAWCA                                      ZLECENIOBIORCA 

 



  
 

                              Załącznik Nr 1 
Do ramowego projektu umowy 

 
……………………………………… 
(pieczątka placówki) 

 
Sprawozdanie  z  realizacji świadczeń   zdrowotnych 

dla mieszkańców gminy Ostróda za  m - c …..…….…………………………………2013r. 

zgodnie z Umową Nr ……………….   zawartą w dniu …………………... 

                              

ZADANIE  Nr ……  ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Uczestnicy  terapii z gminy Ostróda: 
L.p. Numer   rejestru  

                             uczestnika  terapii   
Wiek 
 

  Płeć 
M / K 

Miejscowość    zamieszkania  
w   gminie   Ostróda 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
 
2. Uczestnictwo   w   sesjach  terapeutycznych: 

 
                             Treść                        Dane  szczegółowe  Ogółem  

w   m - cu 

Daty  sesji terapeutycznych 
 

     

Liczba  godzin  każdej sesji   
 

     

Liczba uczestników  z gm. Ostróda 
 

     

 
3. Rozliczenie  finansowe:  

 
a) kwota należności za jednego uczestnika w jednej sesji  (wg umowy)……………….…….   

x     liczba   uczestników   z   gminy   Ostróda    ogółem   w   m – cu ……………………..… 

 =   kwota należności miesięcznej za  mieszkańców gminy Ostróda ………………………… 

b)  

wartość  zlecenia kwota   wydatkowana kwota   pozostała 

   

 
 
………………………………………………………            ………………………………..…………. 
                 (miejscowość, data)                (pieczęć i podpis sporządzającego) 



Załącznik Nr 3 
do szczegółowych warunków 

konkursu ofert 
......................................... 

(Pieczęć Oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia Wójta Gminy Ostróda na realizację w 2013 roku 
świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda szczegółowych warunków konkursu 
ofert i szczegółowych materiałów informacyjnych do konkursu ofert, 

2. Zapoznał(am) się z wzorem i zaakceptował warunki umowy, 

3. Wszystkie podane w ofercie informacje oraz załączone do oferty dokumenty są zgodne 

ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty. 

 
 
Do oferty dołączam następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

Załącznik Nr 1     -  kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą lub kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub kopię innego właściwego rejestru np. ewidencji 
działalności gospodarczej 

 
Załącznik   Nr 2 -   kopia   statutu    jednostki   (bądź   innego   dokumentu      

       potwierdzającego jego formę   organizacyjną), 

Załącznik   Nr 3  -  kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

      niezbędnym do realizacji programu, 

Załącznik   Nr 4  -  oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz  

      składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub, że   

      uzyskano zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  

                 zaległych płatności ( oryginał lub potwierdzona przez oferenta  

       kopia), 

Załącznik  Nr 5 - oświadczenie, że świadczenia wykonywane w ramach programu  

      zdrowotnego nie będą przedstawiane w rozliczeniu z innymi  

      podmiotami, 



Załącznik  Nr 6 - oświadczenie kierownika poradni o minimum pięcioletnim stażu  

      pracy w lecznictwie odwykowym, 

Załącznik   Nr 7  - oświadczenie    oferenta , że    wszystkie    podane  w    ofercie  

      informacje oraz załączone do oferty dokumenty są zgodne ze  

      stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,  

Pouczenie: 

1. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W miejscach, które nie 

odnoszą się do oferenta należy wpisać ,,nie dotyczy”. 

 

2. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta 

 

              

                                                                                  

                             ...................................................................... 
                                                                                        Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

                                    do  reprezentowania oferenta 

 



         Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                      do Zarządzenia nr  56/2013 

                                                                                                                     Wójta  Gminy  Ostróda 

                                                                                                                                                 z dnia 20 maja 2013r. 

 

 

 

Regulamin  pracy  Komisji  

przeprowadzającej konkurs ofert na realizację świadczeń  zdrowotnych  z zakresu 

terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy  Ostróda  w  2013 roku.   

 

 

§ 1 

 

Zadania Komisji: 

1. Rozstrzyga konkurs ofert w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i pracuje do 

czasu rozstrzygnięcia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert. 

3. Otwarcie kopert z ofertami. 

4. Ustalenie, które oferty spełniają warunki formalne 

5. Odrzucenie ofert nie odpowiadającym warunkom formalnym 

6. Ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki a które zostały odrzucone. 

7. Przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów. 

8. Wybór najkorzystniejszej oferty lub nie przyjęcie żadnej z ofert.    

 

§ 2 

 

Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który zawiera: 

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

- imiona i nazwiska członków komisji, 

- liczby zgłoszonych ofert, 

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu oraz 

szczegółowych warunkach konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej 

dla mieszkańców gminy Ostróda na 2013 rok, 

- wskazanie ofert nie odpowiadających określonym warunkom lub zgłoszonych po   

terminie wraz z uzasadnieniem, 

 - wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 

- wskazanie najkorzystniejszej oferty lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została  

  przyjęta wraz z uzasadnieniem, 

- ewentualne odrębne stanowiska członków komisji konkursowej, 

- wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

- podpisy członków komisji,   

 

 

§ 3  

 

Komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku                  

w formie pisemnej. 

 

 

 

§ 4 

Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów   z wyjątkiem czynności 

określonych w § 1 pkt 2-6 


