
ZARZqDZENlE NR 4/8/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 9 stycznia 2017r. 

w s~rawie ontoszenia konkursu ofert na realizacjq profilaktycznego programu polityki 
zdrowotnej na lata 2017 - 2018 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1, art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 5rodkow 
publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793 ze zm.) w zwiqzku 2 art. 114 ust. 1 pkt 1 i ar t .  115 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnoici leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 ze zm.) oraz 
Uchwaiy Nr 291/XXV111/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie 
przyjccia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 
zarzqdza sie, co nastepuje: 

Ogiasza siq konkurs ofert dla podmiotow wykonujqcych dziaialnoid leczniczq do sktadania 
ofert na realizacje profilaktycznego programu polityki zdrowotnej - szczepieri ochronnych 
przeciw pneurnokokom dla dzieci w wieku od dw6ch do pieciu lat do realizacji w terminie 
od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2018r. zwanego dalej ,,Programemn. 

I. Ustala sie treSC ogtoszenia o konkursie ofert na realrzacje programu w brzmieniu 
zatqcznika nr 1 do zarzqdzenia. 

2. Ustala sie regulamin organizowania konkursu ofert na realizacjq programu o ktorym 
mowa w ust. 1 w brzmieniu zaiqcznika nr 2 do zarzqdzenia. 

3. Ustala sie warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu zaiqcznika nr 3 do 
zarzqdzenia. 

4. Ustala siq treid formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu zaiqcznika nr 4 
do zarzqdzenia. 

5. Ustala siq treid formularza ofertowego-oiwiadczenie oferenta w brzmieniu zaiqcznika 
nr 5 do zarzqdzenia. 

6. Ustala sie treSd formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu 
zaiqcznika nr 6 do zarzqdzenia. 

7. Ustala sie trefC projektu umowy na realizacjq profilaktycznego programu polityki 
zdrowotnej na lata 2017 - 2018, pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej - szczepien 
ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwoch do pieciu lat 
w brzmieniu zaiqcznika nr 7 do zarzqdzenia. 

Powotuje sic Komisje Konkursowq w sktadzie: 

1. Przewodniczqcy Komisji: Jozef Zajqc 
2. Czionkowie Komisji: 

I) Tadeusz Kanownik, 



2) Monika Ordak, 
3) Rafat Karpiriski. 

5 4. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza s i ~  Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5. 

Ogioszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu lnformacji 
Publicznej oraz na tablicy ogtoszeri w budynku Urzqdu Miasta i Gminy Serock. 

5 6.  

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 
















































