
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 224/16 
Wójta Gminy Bolesławiec
z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

O KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  ZDROWOTNYCH GMINY 
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Na  podstawie  art.  48b  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1793 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XVIII/165/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Wójt Gminy Bolesławiec
ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego   

pn. „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” 

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja przez wyłoniony podmiot programu zdrowotnego pn.
„Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”. 

      W ramach programu należy wykonać:
 badania mammograficzne wraz z nauką samobadania piersi,
 usg piersi, 
 opis mammografii i USG piersi.

      Programem objęto kobiety od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 lat życia, zameldowane na 
      terenie Gminy Bolesławiec.  
2. Oferent  winien  posiadać  odpowiednią  bazę  materialną,  kadrową  i  ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej.
3. Złożona oferta musi zawierać:

 cenę jednostkową badań,
 miejsce i termin wykonywania badań,
 rodzaj sprzętu i kwalifikacje kadry.

4. Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Bolesławiec  ul.  Teatralna  1a,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017  roku do godz. 15.00 w zamkniętych
kopertach z napisem:  Urząd Gminy Bolesławiec  – konkurs  ofert  na realizację  programu
zdrowotnego  pn. „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka”.

5. Odrzuceniu podlegają oferty złożone po terminie oraz nie dotyczące zadania wskazanego 
w ogłoszeniu.

6. Termin otwarcia ofert: w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 10.00. Wybór najkorzystniejszej
oferty nastąpi w terminie 7 dni. Oceny formalnej  i  merytorycznej  złożonych ofert dokona
komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.
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