
 

Załącznik nr 2 
                                                                                                                             do Zarządzenia 1/2022 
                                                                                                                             Kierownika Ośrodka 
                                Pomocy Społecznej w Kobylnicy 
                                                                                                                             z dnia 17 stycznia 2022r. 
 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
Ogłasza otwarty konkurs ofert  i zaprasza 

  do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej  
w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 

2022-2025” 
 

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1  
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)  w związku z uchwałą nr XLIV/396/2021 Rady Gminy 
Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej  
pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica  
w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025” 
 
 Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia programem: 240 mieszkańców Gminy 
Kobylnica w wieku 65 lat i więcej (rocznie 60 osób) 
 
Przedmiotem konkursu jest: 
Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie 

rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”. 

 

Wymogi wobec oferenta: 

 

Realizatorem w programie będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy, spełniający 

następujące wymagania formalne: 

• wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej [tekst jedn. Dz.U. 2021r. poz. 711 z późn. 

zm.], 

• spełnianie wymogów lokalowych, sprzętowych i kadrowych, wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji leczniczej [t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 265 ze zm.], 

• zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu wyłącznie przez 

osoby wykonujące zawód medyczny, w tym: fizjoterapeutów, pielęgniarki, 

• posiadanie sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego gromadzenie i 

przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji programu. 

 

Podmiot udzielający świadczeń w programie będzie zobowiązany do prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji medycznej w formie papierowej oraz elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym, a także do 

przekazywania uczestnikom ankiet satysfakcji pacjenta. Ponadto realizator będzie przekazywał 

koordynatorowi sprawozdania kwartalne, a także sporządzi sprawozdanie końcowe  



 

z przeprowadzonych interwencji. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w programie jest 

zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób zgodny  

z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [tekst jedn.  

Dz.U. 2020 poz. 849], ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  

[tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 666], a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

[tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1781]. 

 
Z warunkami konkursu, projektem umowy, formularzem oferty można zapoznać się na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opskobylnica.pl 
 
Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 0 59 842 96 16 wew. 24,  
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 30 listopada 2025 roku. 
 
Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy. 
 
Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty. 
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinny być ostemplowane pieczątką firmową 

oraz opieczętowane imiennie i podpisane, a strony parafowane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta. 

3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane. 

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową i opisanej nazwą 
programu kopercie. 

 

Oferty można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, pok. nr 3 
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Wodna 20/3, 76-251 
Kobylnica (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert na realizację programu polityki 
zdrowotnej pn.: Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy 
Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”) w terminie do dnia 15.02.2022r. do godz. 13:00. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2022r. o godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3. 
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, 
zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odwołania lub zmiany warunków 
konkursu w wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające przesunięcie terminu składania 
ofert, zamknięcie konkursu, odwołania lub zmiany warunków konkursu,  które ujawnią się po dniu 
ogłoszenia konkursu, ale przed jego rozstrzygnięciem. 


