ZARZĄDZENIE NR. „„L2021
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie powolania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie
dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 20 16-2018” w okresie 2019-2023.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirmym (tekst
jednolity: Dz. U. 2021 r. poz.1372) art. 48 ust.1, art. 48 b, ust.ł,2,3 i 4 i ust.6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1285) oraz art.! 14 ust.1 pkt.1 z dnia 15 kwietnia 201! r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz.71 1), zarządzam, co następuje:
1. Powohiję Komisję Konkursową w celu oceny i opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym
konkursie ofert na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018” w okresie 20 19-2023, w składzie:
1) Ryszard Machałek Przewodniczący Komisji
2) Magdalena Gołębiowska
3) Renata Skonieczna
4) Jolanta Kanabus
5)Bożena Pindelska
2.Komisja Konkursowa działa na podstawie „Ramowego regulaminu przeprowadzania
konkursu ofert i trybu Komisji Konkursowej”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
* 3.Wykonanie Zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeiorid
z dnia 23 września 2021 r.
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Komisji

Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego zarządzenia w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz.1285.).
1. Przedmiotem działania Komisji Konkursowej jest ocena, sprawdzenie i wybór
najkorzystniejszej oferty w ramach konkursu ofert na realizację „Programów polityki
zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 20 19-2023”.
2. 1. Komisja Konkursowa może prowadzić postępowanie konkursowe przy udziale co
najmniej 3 członków komisji, w tym Przewodniczącego.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji, gdy
oferentem jest:
1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo związana z nią
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności
służbowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej w sytuacji, o której mowa w ust.3 zawiesza
posiedzenie komisji, występując do organu ją powołującego z wnioskiem o wyłącznie członka
i powołanie nowego członka Komisji Konkursowej.
5. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) otwarcie w obecności oferentów kopert z ofertami, odczytanie nazw i adresów oferentów
oraz oferowanych cen,
2) ustalenie, które z ofert spełniają warunki dopuszczające do dalszej części konkursu ofert,
3) odrzucenie ofert nie spełniających warunków konkursu lub złożonych po wyznaczonym
terminie,
4) wybór najkorzystniejszej oferty i wnioskowanie do Burmistrza o zatwierdzenie dokonanego
wyboru,
5) sporządzenie wniosku o unieważnienie konkursu, jeżeli żadna oferta nie spełnia
wymaganych warunków,
6) w przypadku złożenia co najmniej dwóch najtańszych ofert z jednakową ceną, wezwanie
oferentów, którzy złożyli te oferty w celu złożenia przez nich dodatkowych ofert, w terminie
określonym przez Komisję Konkursową,
7) sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu,
8) zawiadomienie oferentów o zakończeniu konkursu i niego wynikach,
9) sporządzenia ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i wyboru
realizatora programu,
3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach jawnych z udziałem oferentów.
4.1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia wyniku konkursu ofert
przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna lub z dniem umorzenia postępowania
konkursowego.
2. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem
właściwej oferty.
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