
KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI

ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE” W 2017 ROKU PN.:  
„PROGRAM PROFILAKTYKI DLA OSÓBTRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU

- ETAP REHABILITACYJNY”

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.Realizacja  "Programu  profilaktyki  dla  osób  trzeciego  i  czwartego  wieku"  –  etapu
rehabilitacyjnego dla mieszkańców Katowic, u których stwierdzono niesprawność ruchową
i którzy zostali zakwalifikowani do terapii ruchem w ramach etapu podstawowego Programu
przez lekarzy rodzinnych.
2. Uczestnicy będą kierowani do etapu rehabilitacyjnego Programu przez lekarzy rodzinnych
podczas etapu podstawowego Programu.
3. W ramach programu u każdego uczestnika Programu zostanie przeprowadzona:
- kwalifikacja do programu dokonana w oparciu o wspólną ocenę stanu zdrowia przez lekarza
specjalistę rehabilitacji oraz rehabilitanta.   
-  wykonanie testów sprawności fizycznej - dwukrotna ocena prędkości chodu w m/sek. oraz
dwukrotne wykonanie testu POMA zgodnie z załącznikiem nr 5 do Programu ( czas trwania:
po ok. 1 godz. na początku i na końcu programu ).
-  rehabilitacja ruchowa obejmująca 16 godzin zajęć rehabilitacyjnych usprawniających dla
każdego uczestnika programu.
4.  Rehabilitacja  ruchowa  będzie  prowadzona  w  grupach  nie  większych  niż  10  osobowe
w cyklu 16 spotkań, które będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.
5. Koszty rehabilitacji ruchowej będą dofinansowywane przez miasto Katowice, a uczestnicy
będą ponosili symboliczną opłatę w wysokości 2 zł za 1 godzinę zegarową zajęć. Uczestnicy
będą wnosili opłatę wykonawcy wyłonionemu w drodze konkursu ofert. 
6. Zakres ćwiczeń będzie dostosowany do stanu zdrowia osób uczestniczących w programie
przez lekarza o specjalności rehabilitacja ruchowa w porozumieniu z rehabilitantem.
7. Program skierowany jest do mieszkańców Katowic, którzy brali udział w I etapie programu,
a  następnie  zostali  skierowani  do  II  etapu  przez  lekarzy  rodzinnych   realizujących  etap
podstawowy Programu z następujących grup wiekowych: 
- z rocznika 1957, 1956, 1955,
- z rocznika 1942, 1941, 1940,
- z rocznika 1932 i wcześniejszych.

2. Monitorowanie:
- liczba osób objętych programem,
- liczba osób, które ukończyły pełny cykl zajęć rehabilitacyjnych,

II. WARUNKI KONKURSU:

1. Informacje o konkursie ofert:
1) Konkurs  ofert  dotyczy  wyboru  realizatorów  zadań  wynikających  z  Programu

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice.
2) Konkurs  ofert  prowadzi  Komisja  Konkursowa  powołana  zarządzeniem  Prezydenta

Miasta Katowice.
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3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji.
4) Oferty  zgłoszone  do  konkursu  powinny  być  sporządzone  na  udostępnionym

formularzu oferty.
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:

a) wyboru więcej niż jednej oferty,
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:

1)  Prowadzenie  działalności  leczniczej  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  podmiotów
wykonujących  działalność  leczniczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).
2)  Zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert
ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
3)  Złożenie  oferty  na  formularzu  ofertowym  zgodnie  z  wzorem,  o  którym  mowa  
w pkt.  I.  4).  wraz z aktualnymi (ważnymi 3 m-ce od daty wystawienia)  dokumentami
stosownie do statusu prawnego jednostki:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli podmiot nie jest
widoczny  w  ogólnodostępnej  wyszukiwarce  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji
o działalności Gospodarczej (CEIDG)
b) statut podmiotu,
c)  dokument  stwierdzający  wpis  do  rejestru  właściwej  Okręgowej  Rady  Lekarskiej
 (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych) 
d)  zezwolenie  na  wykonywanie  praktyki,  (w  przypadku  praktyk  indywidualnych  lub
grupowych),
e)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób  udzielających  świadczeń
zdrowotnych wymaganych  w związku z programem.
h) inne dokumenty określone w punkcie 4 szczegółowych warunków konkursu. 

Kopie dokumentów składane przez oferentów muszą posiadać adnotację:  „za zgodność
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę, i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być przygotowana:
a) na piśmie,
b) na udostępnionym formularzu,
c) w języku polskim,
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta.
2) Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu

ofert,
b) nazwę,  siedzibę  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  oraz  numer  wpisu  do

właściwego rejestru
c) miejsce realizacji zadania, (jeśli jest inne niż adres oferenta),
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d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
e) informacje  dotyczące  liczby  i  kwalifikacji  personelu  fachowego  biorącego  udział  

w realizacji zadania,
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć programem,
g) oferowaną  cenę  i  kalkulację  kosztów  objęcia  programem  zdrowotnym  jednej  osoby

 (proszę  o  sporządzenie  szczegółowej  kalkulacji  kosztów  w  punkcie  V.  4  oferty)
 z rozbiciem na koszty:

 przeprowadzenia 16-godzinnego cyklu zajęć dla jednej grupy,
 administracyjno-technicznej obsługi programu.

4. Szczegółowe warunki konkursu:
1) Realizatorami Programu mogą być  podmioty wykonujące działalność leczniczą w mieście
Katowice,  dysponujące  salami  do  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  oraz  dysponujące  kadrą
niezbędną do wykonania zadania.
2)  Lokalizacja  podmiotu  realizującego  zadanie  z  usytuowaniem  w  pobliżu  przystanku
komunikacji miejskiej,
3) Realizator zapewnia fachowy personel dla potrzeb programu, w tym:

a) co najmniej jeden lekarz specjalista rehabilitacji  ruchowej lub formalnie nawiązana
współpraca z lekarzem specjalistą rehabilitacji ruchowej, potwierdzona kopią stosownej
umowy,
b) co najmniej jeden rehabilitant lub formalnie nawiązana współpraca z rehabilitantem,
potwierdzona kopią stosownej umowy.

4)  Pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  realizującego  program  powinny  spełniać  wymogi
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2015  r.,
poz. 1422) w części dotyczącej  sal do ćwiczeń fizjoterapeutycznych.
5) Realizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym
m.in.:  maty i przyrządy do ćwiczeń.
6)  Realizator  będzie  prowadził  rejestr  uczestników  programu  i  dokumentację  związaną
z realizacją programu.
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