
 
 

Załącznik do 
Zarządzenia Nr 0050.58.2015  

Wójta Gminy Nędza  
z dnia 02 marca 2015r. 

 

OGŁOSZENIE 
konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. 

 
 

„ KOMPLEKSOWA REAHABILITACJA I TERAPIA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY NĘDZA” 

 
 

 
1) PRZEDMIOT KONKURSU OFERT 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „KOMPLEKSOWA 

REHABILITACJA I TERAPIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY NĘDZA” 
 

2. Program realizowany będzie w formie : wczesnej interwencji i grupowych zajęć korekcyjnych. 
 
3. Wczesna interwencja – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych :  

 odbiorcy świadczeń – dzieci w wieku od 0-7 lat; 

 częstotliwość – 1 raz w tygodniu  

 zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne ; 

 czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 8 miesięcy. 
4. Grupowe zajęcia korekcyjne : 

 odbiorcy świadczeń - dzieci w wieku od 0-7 lat; 

 częstotliwość – 1 raz w tygodniu  

 zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne ; 

 czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 8 miesięcy. 
5. Okres realizacji zadania  - rozpoczęcie realizacji programu zdrowotnego winno nastąpić od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 października 2015r. 
 
6. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania : 6 000,00 zł (sześć tysięcy 
złotych)  

 
 

 
2) WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM ,NIEZBĘDNE DO REALIZACJI   
     PROGRAMU ZDROWOTNEGO 
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu art.4 ust.1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. 
zm.) .Warunkiem niezbędnym do realizacji programu jest:  

a) prowadzenie działalności na podstawie wpisu do właściwego rejestru podmiotów 
działalności leczniczej; 

b) posiadanie statutowych uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie 
rehabilitacji leczniczej dla dzieci ; 



2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie , musi być podpisana i opieczętowana przez 
przedstawicieli oferenta upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w 
jego imieniu. 

3. Wraz z ofertą oferent składa w formie załącznika: wypis z rejestru podmiotów działalności 
leczniczej oraz STATUT jednostki. 

 
 
 

3) TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem podmiotu oraz 

informacją  : ” OFERTA na realizację programu zdrowotnego pn. „KOMPLEKSOWA 

REHABILITACJA I TERAPIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY NĘDZA”  

2. W przypadku nadania oferty drogą pocztową o dacie złożenia decyduje data wpływu do 
Urzędu Gminy w Nędzy ( a nie data stempla pocztowego). 

3. Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2015.do godz.9
00

 w SEKRETARIACIE Urzędu  
      Gminy w Nędzy ( pokój .nr 17- I piętro) ; oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 marca 2015 roku; o wyniku konkursu oferenci  
       zostaną powiadomieni pisemnie.  
 

 

 


