Zalaczniknr l do UchwalyNr .J.Q~.ltO:S:....
Zarzadu Powiatu Poznanskiego
z dnia
t1.L.fJ.l 2005r.

Ogloszenie
Na podstawie art: 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym,
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spolecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na swiadczenia
zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592)
ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
OGLASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADAN
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W 2005 R.
1. Nazwa i siedziba organu oglaszajacego konkurs:
Zarzad Powiatu Poznanskiego
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan
2. Przedmiot konkursu w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczy:
1) ochrony sluchu obejmujacej przeprowadzenie badan przesiewowych uszkodzen sluchu u dzieci
w wieku 7 lat z terenu powiatu poznanskiego wraz z badaniem laryngologicznym
i audiometrycznym.
2) chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i watroby oraz chorób tarczycy obejmujacej
przeprowadzenie analizy krwi pod katem markerów nowotworowych CEA i AFP oraz hormonu
tarczycy TSH dla osób w wieku 50-59 lat z terenu powiatu poznanskiego.
3) badania okreslone w ppkt. 1 i 2 wykonane beda na terenie 17 gmin powiatu poznanskiego;
4. Na realizacje zadan bedacych przedmiotem konkursu przeznacza sie kwote w wysokosci
300 000,00 zl brutto, w tym na:
1) badania przesiewowych sluchu - 100.000,00 zl brutto,
2) badania CEA, AFP, TSH - 200.000,00 zl brutto.
5. Termin realizacji umowy - w ciagu 3 miesiecy od daty jej podpisania.
4. Oferty na realizacje swiadczen moga skladac podmioty wskazane wart. 35 ust. 1 ustawy z dnia
30.08.1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami).
Nie dopuszcza sie skladania ofert czesciowych.
6. Oferty nalezy skladac pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamknietej kopercie
opatrzonej adresem oferenta (pieczecia oferenta) z dopiskiem "Konkurs ofert na profilaktyke
zdrowotna" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2005 r. do godz. 11.00 w Kancelarii
pok. 002 na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
Oferta przeslana Poczta Polska lub poczta kurierska bedzie traktowana jako zlozona w terminie,
jezeli zostanie dostarczona do siedziby organu oglaszajacego konkurs w pok. nr 002 do dnia
19.08.2005r. do godz. 11.00.
Szczególowe warunki i materialy konkursu, projekt umowy oraz formularz ofertowy mozna
ode'brac w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 206, w dni robocze
w godz. 9.00-15.00.
7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.08.2005 r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, pok. 315.

Rozstrzygniecia konkursu dokona Zarzad Powiatu Poznanskiego na podstawie wniosku komisji
konkursowej powolanej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego.
8. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu oraz przesuniecia terminu skladania
ofert bez podania przyczyny. Oferty niekompletne lub zlozone po terminie zostana odrzucone z
przyczyn formalnych.
10. Informuje sie, ze oferenci uprawnieni sa do skladania skarg i protestów zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie
zamówienia na swiadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592).

